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Úvod

Nastavení systému financování obcí je otázkou, která je často diskutována nejen na půdě 

parlamentu, ale vzbuzuje řadu emocí právě mezi těmi, kterých se to nejvíce týká, tedy obcemi 

samotnými. Problematika vhodného nastavení systému financování obecních rozpočtů se 

pravidelně jednou za čas vrací k novému projednání a znovuotevření snahy o přerozdělení 

finančních prostředků mezi obce, co možná nejspravedlivějším způsobem. Pozornosti se 

dostalo tomuto tématu opět v minulém roce, kdy byla po protestech ze strany malých a 

středně velkých obcí přijata nová úprava zákona o rozpočtovém určení daní, která měla za cíl 

posílit příjmy těchto obcí ze sdílených daní. Nastavení systému financování obcí však 

nespočívá pouze na rozpočtovém určení daní, ačkoli v podmínkách České republiky 

představuje tento způsob financování největší podíl na obecních rozpočtech. Tématem, často 

rozebíraným v souvislosti s otázkou financování obecních rozpočtů je i otázka možnosti 

vlastního financování obcí prostřednictvím přiznání alespoň částečné daňové pravomoci či 

otázka efektivnosti financování obcí z existujícího systému rozdělovaných dotací. 

Tato diplomová práce má za cíl rozebrat problematiku efektivnosti hospodaření obecních 

rozpočtů v právu, a to se zaměřením na velikostní kategorie obcí. Vzhledem k rozsáhlosti této 

problematiky jsem se rozhodla ve své práci zaměřit se pouze na její část, a to právě na otázku 

příjmové stránky obecních rozpočtů, skrze kterou dochází k financování jednotlivých aktivit 

obcí a bez které by obce nemohly efektivně fungovat a hospodařit. Budu se tak zabývat 

především právě zmiňovaným nastavením systému financování obcí, který tvoří jeho 

nejdůležitější příjmy – příjmy vymezené v rozpočtovém určení daní, příjmy z místních 

poplatků, daně z nemovitých věcí a dotace.  

Součástí problematiky rozdělení příjmů mezi obecní rozpočty je i otázka financování různých 

velikostních kategorií obcí. S ohledem na výše uvedené budu v diplomové práci dále zkoumat 

i dopady nastavení současné právní úpravy a financování obcí v různých velikostních 

skupinách. Výsledkem práce by pak mělo být zjištění, zda česká právní úprava akcentuje při 

rozdělování zdrojů financování postavení různě velkých obcí a jejich funkcí, případně zda 

existují nástroje, které obcím pomáhají efektivně řešit otázku jejich financování, a zda jsou 

tyto nástroje stejně dostupné pro všechny obce.  

Při naplňování cílů diplomové práce vycházím především z právních předpisů ovlivňujících 

výše uvedenou problematiku, respektive i z návrhů takových předpisů a jejich důvodových 

zpráv. Pokud jde o ostatní zdroje, vycházela jsem především z dostupných odborných článků, 

věnovaných problematice financování obcí a dále z obecněji zaměřených knižních publikací, 
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které se této tématice alespoň částečně věnují. Při vypracování práce jsem také často při 

provádění vlastních výpočtů pracovala se statistickými údaji Českého statistického úřadu či 

údaji Finanční správy. V kapitole věnované místním poplatkům a dani z nemovitých věcí 

jsem dále použila dostupnou zahraniční literaturu, která se zabývá problematikou místních 

daní a daně z nemovitých věcí na Slovensku a v Německu.  

Předkládaná práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola se dělí na dvě tematické části a 

představuje teoretický úvod do problematiky postavení obcí ve státě a jejich financování. 

Smyslem první části této kapitoly je vymezit základní postavení obcí v České republice, 

seznámit s možným členěním obcí a zejména pak s problematikou a existencí různých 

velikostních kategorií obcí v České republice. V této kapitole se také věnuji prostřednictvím 

vymezení samostatné a přenesené působnosti obcí základním funkcím a úkolům, které obce 

zajišťují, a to zejména s  přihlédnutím k rozdílům při jejich plnění v různých velikostních 

kategoriích. Druhá část první kapitoly je vzhledem k tématu efektivnosti hospodaření obcí 

věnována zejména problematice financování obcí a teoriím, které se věnují stanovení 

požadavků na nastavení systému financování obcí. Vzhledem na obsáhlost problematiky, 

kterou v sobě obsahuje pojem efektivnosti hospodaření, jsem se v práci zaměřila především 

na příjmovou stránku obecních rozpočtů. Část první kapitoly věnovaná principům financování 

a požadavkům vyplývajícím z principů fiskální decentralizace tak představuje úvod 

k následující kapitole diplomové práce, rozebírající jednotlivé nejvýznamnější příjmy 

obecních rozpočtů v České republice.  

Druhá kapitola rozebírá ve třech podkapitolách nejvýznamnější zdroje financování obecních 

rozpočtů v České republice, a to příjmy ze sdílených daní, příjmy z dotací a příjmy z daně 

z nemovitých věcí a místních poplatků. Smyslem této kapitoly je především hledat odpověď 

na otázku, do jaké míry odpovídá nastavení systému financování obcí v České republice 

teoretickým požadavkům na financování obcí vymezeným v první kapitole. Tato část práce se 

však věnuje také zkoumání toho, zda z pohledu financování existují různé podmínky pro 

různé velikostní skupiny obcí, tedy zda a jakým způsobem je v právním řádu České republiky 

zohledněna velikost jednotlivých obcí.  

Každá z podkapitol druhé části práce pak obsahuje charakteristiku jednotlivého rozebíraného 

příjmu obecního rozpočtu, jeho hlavní výhody a nevýhody ve vztahu k financování obcí a 

krátké shrnutí. Část věnovaná místním poplatkům a dani z nemovitých věcí navíc obsahuje 

srovnání se slovenskou a německou právní úpravou, a to zejména jako prostor pro inspiraci, 

jakou cestou by se v této oblasti mohlo dále vyvíjet financování obcí v podmínkách České 

republiky. 
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Třetí kapitola uzavírá celou diplomovou práci a obsahuje analýzu příjmové stránky vybraných 

obcí z různých velikostních kategorií. Navazuje tak na druhou kapitolu, neboť u každé ze 

zkoumaných obcí je postupně rozebrán její příjem ze sdílených daní z rozpočtového určení 

daní, daň z nemovitých věcí spolu s místními poplatky a dotace, které se dané obci podařilo 

získat. Analýza završuje celou diplomovou práci, neboť jejím smyslem je zejména v praxi 

nahlédnout do fungování příjmové stránky místních rozpočtů a zkoumat existující rozdíly 

mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí a jejich vývoj v čase.  
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Kapitola 1: Postavení obcí v systému veřejné správy 

1.1. Pojem obce a úkoly obce 
 
Vymezení definice obce často závisí na vědním odvětví, které se vytvořením definice zabývá. 

Zatímco z pohledu práva je obec „základním územním samosprávným společenstvím občanů 

tvořícím územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“1 Z pohledu regionálních věd 

přestavují města a obce „sociální organismus, geograficky vymezený a relativně stabilní, který 

je charakterizovaný souborem dynamických znaků (základních a specifických 

charakteristik).“ 2  Mezi základní charakteristiky vymezující města a obce z regionálního 

pohledu řadíme zejména počet obyvatelstva, jeho hustotu a strukturu, strukturu výstavby a 

jiné ukazatele, pomocí nichž lze obecným způsobem popsat každou obec. Obce se od sebe 

v regionální teorii liší specifickými faktory ukazujícími, která činnost bude v dané obci 

převládající. Jde o faktory sociologické, urbanistické, ekologické, ekonomické a jiné. Tyto 

faktory vymezují sídla v závislosti na jejich různorodém charakteru a popisují jejich 

převažující funkci v příslušném regionu. Na základě nich se obce a města mohou členit na 

průmyslová, kulturní či správní centra.3  Regionální pohled na obce a města je pro účely této 

práce zajímavý právě z toho důvodu, že ve své definici nezapomíná, na rozdíl od strohé 

definice právní, rozlišit úlohu obcí v regionu. Naopak dívá se na obce jako na sociální 

organismy, jejichž účelem je zajišťovat svému obyvatelstvu určité funkce v oblasti 

ekonomické, sociální, ekologické, kulturní či urbanistické. 

V českém právním řádu je postavení obcí a krajů jako územně samosprávných celků 

zakotveno v hlavě sedmé Ústavy. Ta jednak obecně vymezuje územní samosprávné celky,4 

zakotvuje základní právo obcí a krajů vlastnit majetek, povinnost státu nezasahovat do 

činnosti územní samosprávy nestanoví-li tak zákon a nevyžaduje-li to ochrana zákona, právo 

na vydávání obecně závazných vyhlášek a další základní ustanovení týkající se fungování a 

organizace územních samosprávných celků. 

Zákonem provádějícím tato ustanovení Ústavy je zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. 

Stejně jako Ústava obsahuje i zákon o obcích definici obce jako územního samosprávného 

                                                
1 Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, § 1 
2 MACHÁČEK, Jaroslav, TOTH, Petr, WOKOUN, René, Regionální a municipální ekonomie. 1. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2011. 199 s. ISBN 978-80-245-1836-7, str. 143 
3 Tamtéž 
4 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 100 odst. 1 „Územní samosprávné celky jsou územními 
společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.“ 
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celku. 5  Z definice územního samosprávného celku v Ústavě a zákoně o obcích vyplývá 

několik základních znaků obce. Obcí v právním vymezení tedy rozumíme společenství 

občanů, žijících na určitém území, mající právo na samosprávu jako na správu záležitostí 

obce.6 Nutnou podmínkou existence územního samosprávného celku je prvek územní, osobní 

a právo na samosprávu. Nejde však o výlučné znaky obecního zřízení. Mezi další 

charakteristiky obce lze zahrnout i skutečnost, že obec je veřejnoprávní korporací, které je 

svěřen výkon určitých úkolů veřejné správy a dále zákonem zaručené právo vlastnit majetek a 

právo s majetkem samostatně hospodařit.7  

Skutečnost, že je obec veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou samostatně plnící 

určité veřejné úkoly, se projevuje ve vymezení přenesené a samostatné působnosti obce. 

Zákonný rozsah přenesené a samostatné působností v podstatě obecně determinuje úkoly a 

funkce, které by obec měla zajišťovat, a to buď jako výkon státní správy svěřený jí zákonem, 

nebo jako činnost vyplývající z vlastního zájmu obce a jejích občanů.8  

Pro plnění úkolů, které byly obcím svěřeny nebo které se od nich očekávají, je však potřeba 

zajistit i jejich řádné financování. K tomu slouží každoročně sestavovaný rozpočet obce, který 

představuje finanční plán zachycující předpokládané příjmy k financování úkolů obce a jejich 

zdroje. Vzhledem k tomu, že cílem této práce je zabývat se otázkou efektivnosti hospodaření 

obcí, je podle mne nezbytné zabývat se nejprve vymezením povinností, které jsou na obce 

kladeny a následně rozborem jejich financování. V následujících podkapitolách této části 

práce se budu proto postupně věnovat výkonu přenesené a samostatné působnosti a poté 

systému financování obcí. Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na efektivnost hospodaření 

a financování různých velikostních skupin obcí, zaměřím se v následující pasáži nejprve na 

tuto problematiku.  

1.2. Členění obcí  

1.2.1. Členění obcí dle velikostních kategorií 
 
Obce mohou být děleny podle různých hledisek. Jedním z možných hledisek je členění obcí 

do velikostních kategorií dle počtu obyvatel. V současné době existuje v České republice 

                                                
5 Zákon č.128/2000 Sb., zákon o obcích § 1 „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; 
tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“ 
6 Josef Vedral, Luboš Váňa, Jan Břeň, Stanislav Pšenička Zákon o obcích (obecní zřízení), 1. vydání, Praha 2008, 
str. 3 
7 Josef Vedral, Luboš Váňa, Jan Břeň, Stanislav Pšenička Zákon o obcích (obecní zřízení), 1. vydání, Praha 2008, 
str. 3 
8 Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, § 35 „Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v 
zájmu obce a občanů obce, ….“ a § 61 „Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony….“ 
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6 253 obcí různých velikostních kategorií s celkovým počtem obyvatel ve výši 10,436 

miliónů. Počet obcí je poměrně ustálený, kdy od přelomu let 1992 a 1993, ve kterém došlo 

k většímu zvýšení počtu obcí, nedochází k výraznějším změnám. Počet obcí tak stále osciluje 

kolem tohoto čísla.9  

Pro sídelní strukturu České republiky je typický velký počet relativně malých obcí, který je 

dán dlouhým historickým vývojem sídelní sítě.10 Pokud by byla Česká republika tvořena 

stejně velkými obcemi, vycházel by průměrný počet obyvatel na jednu obec na 1669 obyvatel. 

Pokud ale namísto průměru spočítáme mediánovou hodnotu velikosti jedné obce, tedy 

prostřední hodnotu množiny za sebou seřazených čísel, v takovém případě nám vyjde velikost 

jedné obce 426 obyvatel. To v praxi znamená, že v České republice má více než polovina obcí 

426 a méně obyvatel. 11 

Následující tabulka ukazuje počet obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí, 

procentní podíl počtu obyvatelstva v každé kategorii na celkovém počtu obyvatel, počet obcí 

v jednotlivých velikostních kategoriích a procentní podíl počtu těchto obcí na celkovém počtu 

obcí v České republice.  

Tabulka č. 1: Velikostní skupiny obcí k 26.3.2011 

Obce Obyvatelstvo  
počet celkové % počet celkové % 

Obce celkem 6 253 100 10 436 560 100 
Do 199 1478 23,637 190 509 1,825 
Od 200 do 499 2002 32,017 653 356 6,260 
Od 500 do 999 1353 21,638 940 142 9,008 
Od 1 000 do 1 999 738 11,802 1 002 103 9,602 
Od 2 000 do 4 999 411 6,573 1 228 315 11,769 
Od 5 000 do 9 999 140 2,239 933 230 8,942 
Od 10 000 do 19 999 68 1,087 956 108 9,161 
Od 20 000 do 49 999 42 0,672 1 329 002 12,734 
Od 50 000 do 99 999 16 0,256 878 783 8,420 
Od 100 000 a více 5 0,080 2 325 012 22,278 
Zdroj: Vlastní zpracování12 

 

                                                
9 Český statistický úřad, Vývoj počtu obcí v České republice podle krajů, Stav k 1.1.2013, Dostupné z www: 
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0201.pdf  
10 Český statistický úřad, Rozmístění a koncentrace obyvatelstva v ČR, Zveřejněno dne: 3.6. 2004, dostupné 
z www: http://notes3.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4120-03-casova_rada_1961_2001-
3__velikostni_struktura_obci_ 
11 Vlastní výpočty dle: Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2013, Dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/1301-13 
12 Vlastní výpočty dle: Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2013, Dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/1301-13 a Základní informace o krajích a velikostních skupinách 
obcí podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011-Česká republika, Dostupné z www: 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/13000-13   
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Z uvedené tabulky je patrné, že z celkového počtu obcí v České republice patří poměrně 

vysoké procento obcím, jejichž velikost nepřesahuje 1000 obyvatel. Až 77 % všech obcí má 

méně než 999 obyvatel, z toho nejmenších obcí, ve kterých žije do 199 obyvatel je až 23,6 % 

z celkového počtu všech obcí. V těchto obcích do 999 obyvatel přitom žije pouze 17,08 % 

obyvatel ČR. Obcí, které bychom mohli označit spíše jako malé, tedy obcí ve velikostní 

kategorii do 2 000 obyvatel, existuje celkem 5 571, tj. 89,0 % z celkového počtu všech obcí a 

žije v nich celkem pouze čtvrtina obyvatel, tj. 26,68 %. 

Naopak pouze 131 obcí, tj. 2,09 % má více než 10 000 obyvatel. V těchto městech však žije 

více než polovina všech obyvatel České republiky, celkem 52,59 %. Přitom v pěti největších 

městech nad 100 000 obyvatel - Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Liberci žije více než jedna 

pětina obyvatelstva, asi 22,28 %. Střední a malé obce o velikosti 2 000 až 9 999 obyvatel pak 

představují celkem 551 obcí, což je 8,81 % z celkového počtu obcí a žije v nich 20,7 % 

populace. Cílem této práce je tedy mimo jiné zabývat se i otázkou, zda toto sídelní uspořádání 

a skutečnost, že existuje tak velký počet malých obcí, neklade velké nároky na systém 

financování obcí a nezpůsobuje neefektivní rozložení veřejných financí. 

1.2.2. Členění dle rozsahu vykonávané státní správy 
 
Dalším možným členěním obcí je členění podle rozsahu úkolů, které jsou na obce delegovány 

státem v rámci jejich přenesené působnosti při výkonu státní správy. Na základě tohoto 

členění obce dělíme na obce se základní přenesenou působností, obce s pověřeným obecním 

úřadem a obce s rozšířenou působností. Lze se také setkat s pojmy obce jednotkové, dvojkové 

a trojkové. Které obce jsou obcemi s pověřeným obecním úřadem a obcemi s rozšířenou 

působností stanoví zákon,13 přitom zpravidla jde o obce s nejvyšším počtem obyvatel v daném 

regionu.14 

Pověřené obecní úřady a úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají přenesenou 

působnost nejen ve svém správním obvodu, ale pro určité úkoly státní správy je jejich správní 

obvod zvláštními zákony rozšířen i na další přilehlé obce.15 

                                                
13   Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností 
14 Zpravidla se jedná o města v kategorii 5 000 a více. Vyjímkami jsou například pověřené obecní úřady v kraji 
Vysočina obec Golčův Jeníkov nebo Počátky a v Jihočeském kraji města Vyšší Brod a Slavonice, které mají cca 
kolem 2 500 obyvatel.  
15 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 64 „Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti 
označován ….. obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu 
jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním 
předpisem.“ 
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Mezi úkoly, které jsou svěřeny pověřeným obecním úřadům, mimo těch úkolů, které mají 

zabezpečovat všechny obecní úřady v přenesené působnosti, navíc například patří:16 vedení 

matričního úřadu, 17  provádění vidimace a legalizace, 18  rozhodování o dávkách v hmotné 

nouzi,19 činnost obecného stavebního úřadu,20 činnost orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu,21  povinnosti při zajišťování požární ochrany, například zabezpečení hašení požárů a 

záchranné práce při živelních pohromách.22  

Obce s rozšířenou působností pak navíc vykonávají například tyto úkoly státní správy: 23   

působnost silničního správního úřadu,24 vedení evidence údajů o řidičích v registru řidičů a 

správa registru, 25  vedení registru silničních vozidel, 26  zabezpečování předpokladů pro 

komplexní péči o kulturní památky, 27  vykonávání působnosti obecních živnostenských 

úřadů,28 vykonávání dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele,29 vykonávání působnosti vyvlastňovacího úřadu,30 výkon působnosti na úseku 

sociálního zabezpečení, 31  a jiná působnost v oblasti vodního hospodářství, odpadového 

hospodářství, myslivosti, půdního a lesního fondu a ochrany ovzduší. 

Další povinnosti pak logicky znamenají i vyšší nároky na rozpočet obcí. K částečné 

kompenzaci vzniklých nákladů, by měly sloužit správní poplatky popřípadě příspěvek ze 

státního rozpočtu, které by měly těmto obcím do jisté míry nahrazovat ztrátu za služby státní 

správy, které poskytují menším okolním obcím. Podrobněji se budu otázce těchto dvou zdrojů 

financování věnovat v  části práce, která se zaměřuje na příjmy obecních rozpočtů ze systému 

dotací.  

                                                
16 Dokument Ministerstva vnitra, Katalogizace činnosti obcí s pověřeným obecním úřadem,cit. 10.1.2014 
17 Zákon č.301/2000 Sb.  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
18 Zákon č. 21/2006 Sb.o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 
některých zákonů (zákon o ověřování) 
19 Zákon č. 111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi 
20 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
21 Zákon č. 334/92 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu 
22 Zákon č. 133/85 Sb.o požární ochraně 
23 Dokument Ministerstva vnitra, Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s rozšířenou působností k 
31. 8. 2008, cit. 10.1.2014 
24 Zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích 
25 Zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích 
26 Zákon č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
27 Zákon č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči 
28 Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
29 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
30 Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění 
31 Zákon č. 582/1991 Sb.,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
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1.2.3. Další členění 
 
Pro úplnost je možné uvést i další rozdělení obcí, a to členění na obec, město a městys. Na 

rozdíl od předcházejících dvou členění má toto členění význam spíše terminologický a 

neovlivňuje žádným způsobem rozpočet obce.  

Aby se obec mohla stát městem, musí splňovat dvě podmínky, jednak musí splňovat 

podmínku minimálního počtu alespoň 3 000 obyvatel a dále podat návrh, na základě kterého 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády stanoví, že se obec stává městem. Městem 

se také může stát obec, která nesla označení města před rokem 1954, a to aniž by pak musela 

splňovat podmínku minimálního počtu obyvatel. Podmínky pro získání statutu městyse jsou 

mírnější. Stejně jako u obcí, které chtějí získat statut města, musejí se obce obrátit s návrhem 

na Předsedu poslanecké sněmovny. Nemusejí ale nutně splňovat podmínku minimálního 

počtu obyvatel. Institut městyse, je typem obce, který se nachází mezi městem a vesnicí. 

Představuje zpravidla obec spádovou, tj. obec, která nemusí být nijak velká, ale přesto je 

přirozeným místem koncentrace služeb pro obyvatelstvo dané obce a obcí v okolí. Tento 

statut přestal být obcím udělován po roce 1949 a byl do našeho právního řádu navrácen teprve 

nedávno, a to ustanovením novely zákona o obcích v roce 2006.32 

Postavení obcí, měst a městysů se nijak výrazně neliší, jedná se spíše o otázku prestiže 

související se získáním historického označení město či městys, viditelně spojenou například 

se změnou názvu úřadu. 

Dalším možným členěním je také členění na města, statutární města a hlavní město Prahu, 

jejíž postavení je upraveno samostatným zákonem. Jednotlivá statutární města jsou taxativně 

vyjmenována v § 4, zákona o obcích. Nejvýznamnější rozdíl mezi statutárními městy a 

ostatními městy pak spočívá v tom, že statutární města jsou oprávněna rozčlenit svá území 

prostřednictvím obecně závazné vyhlášky - statutu, na městské obvody nebo městské části s 

vlastními orgány samosprávy. 

1.3. Funkce obcí – samostatná a přenesená působnost 
 
Významná pozice obce jako veřejnoprávní korporace s právem vlastnit majetek umožňuje 

obcím na jedné straně určitou rozhodovací nezávislost na státu. Na druhé straně se však toto 

výsadní postavení projevuje i tím, že se od obcí očekává plnění a zajišťování určitých funkcí. 

                                                
32 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Portál územního plánování, Členění obcí podle rozsahu výkonu státní 
správy, Dostupné z www: http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/obce.asp  
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Tyto funkce mohou být rozděleny do dvou oblastí, a to oblasti přenesené působnosti a 

samostatné působnosti.  

1.3.1 Přenesená působnost 
 
Přenesená působnost odpovídá výkonu státní správy, jež byla obci zákonem svěřena, 

respektive, jejíž výkon byl obci uložen. Základ obecné úpravy přenesené působnosti obsahuje 

Ústava. Ta zejména stanoví podmínku pro vznik povinnosti obce zajišťovat výkon státní 

správy:  „Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.“33 

Výkon přenesené působnosti není rovnocenně rozdělen mezi všechny obce. Zákon o obcích 

rozděluje obce dle rozsahu, ve kterém jsou povinny vykonávat přenesenou působnost. Jedná 

se tedy o již výše uvedené členění na obce jedničkové, dvojkové (obce s pověřeným obecním 

úřadem) a trojkové (obce s rozšířenou působností). Zákon o obcích nevymezuje jednotlivé 

úkoly, které jsou obcím v rámci přenesené působnosti stanoveny, pouze obecně odkazuje na 

existenci ustanovení zvláštních zákonů, které tak činí. Obcím dvojkovým a trojkovým jsou 

uloženy v rozšířených správních obvodech další povinnosti, o kterých jsem se již zmiňovala 

v kapitole věnované členění obcí. Mimo toho existují povinnosti ve státní správě, které jsou 

shodně přeneseny na všechny obce bez rozdílu. Jde například o následující činnosti:34 výkon 

státního dozoru a působnost silničního správního úřadu na místních komunikacích a veřejně 

přístupných účelových komunikacích,35 dohled nad subjekty a ukládání pokut dle zákona o 

odpadech a dohled nad malými zdroji znečištění dle zákona o ovzduší, zajištění provozu 

vodovodu a kanalizace na veřejném prostranství,36 výkon správy drobných vodních toků na 

území obce, činnost povodňového orgánu a vodoprávního úřadu,37 nebo další úkoly, mimo 

jiné v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí.38 

Přenesení výkonu povinností ze státu na obce je projevem principu dekoncentrace státní 

správy, který je výrazem vnitřního členění s cílem zajištění efektivnějšího fungování státní 

správy. Na rozdíl od samostatné působnosti, která je projevem výsadního postavení územních 

samosprávných celků ve státě, je uložení povinností obcím v přenesené působnosti 

                                                
33 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Čl. 105 
34 Ministerstvo vnitra České republiky, Katalog činností obcí a krajů, Dostupné z www: 
http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-obci.aspx  
35 zák. o PK 
36 Zákon č. 274/2001 Sb., o  vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
37 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
38 Dle zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání může obec zřizovat, provozovat a rušit útulky pro 
zvířata. Další povinnosti na úseku ochrany životního prostředí pak stanoví zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, například povinnost obcí při ukládání náhradní výsadby stromů. 
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vrchnostenským aktem státu. Postavení obcí se proto liší v závislosti na tom, zda jde o výkon 

samostatné či přenesené působnosti. Zatímco samostatná působnost stanoví rozsah práv a 

úkolů obce, ve kterých mají územní celky možnost počínat si na státu poměrně nezávisle, 

v případě úkolů v rámci přenesené působnosti jsou naopak obce podřízeny vyšším orgánům 

veřejné správy. To se projevuje například při vydávání nařízení obce, kdy je obec vydávající 

nařízení vázána nejen zákonem, ale i jinými podzákonnými právními předpisy.39  Při jiném 

rozhodování v přenesené působnosti se pak obce musí navíc dále řídit i usneseními vlády a 

směrnicemi ústředních správních úřadů, případně opatřeními přijatými při kontrole výkonu 

přenesené působnosti obce.40 Vztahy podřízenosti a nadřízenosti při výkonu státní správy se 

dále projevují například při výkonu dozoru nad vydáváním rozhodnutí v přenesené působnosti. 

V případě vydávání obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti a nařízení 

v působnosti přenesené není rozdíl víceméně patrný. Odporují-li tato rozhodnutí v případě 

obecně závazných vyhlášek zákonu nebo v případě nařízení zákonu a jinému právnímu 

předpisu, může je po předchozí neúspěšné výzvě k nápravě zrušit jedině Ústavní soud.41 

Zásadní rozdíl existuje v procesu rušení jiných rozhodnutí v samostatné a přenesené 

působnosti. Pokud se dostane do rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem 

rozhodnutí obce vydané v samostatné působnosti, je potřeba, aby dané rozhodnutí zrušil soud. 

V případě rozhodnutí v přenesené působnosti, které je v rozporu se zákonem, jiným právním 

předpisem, usnesením vlády, směrnicí či opatřením krajského úřadu přijatému při kontrole 

výkonu přenesené působnosti, je orgánem oprávněným ke zrušení takového rozhodnutí sám 

krajský úřad jako úřad obecnímu úřadu nadřízený.42  

Jak už bylo řečeno, obecní úřady, které vydávají rozhodnutí v rámci přenesené působnosti, 

podléhají ve svém rozhodování kontrole jim nadřízených orgánů státní správy a široce se řídí 

jejich normativními správními akty. Postavení obecního úřadu, jako orgánu vykonávajícího 

působnost jménem státu, se však neprojevuje pouze v povinnostech ve vztahu k instančně 

nadřízeným orgánům státní správy. Dalším projevem skutečnosti, že obec je v přenesené 

působnosti pouhým vykonavatelem státní správy je například i to, že odpovědnost za škodu 

způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu přenesené působnosti nese stát, 

nikoli územní samosprávný celek samotný.43 

                                                
39 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 61 odst. 2 písm. a). Jiným podzákonným předpisem pak rozumíme 
zejména nařízení vlády nebo vyhlášky ministerstev. 
40 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 61 odst. 2 písm. b) 
41 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 123 a § 125 
42 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 124 a § 126 
43 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem, § 3 odst. 1 písm. b) „Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily orgány územních 
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Mechanismem, který má zajistit, že obce budou řádně vykonávat povinnosti vyplývající 

z přeneseného výkonu státní správy je pak zejména ustanovení, které opravňuje krajský úřad 

odejmout obci výkon státní správy a pověřit jím jiný obecní úřad.44  

 Závěrem k problematice přenesené působnosti lze ještě zmínit náklady na obecní rozpočet, 

vznikající obcím při plnění úkolů v oblasti přenesené působnosti. Jak již bylo řečeno, 

jednotlivé obce neplní výkon přenesené působnosti ve stejném rozsahu. Naopak, zákonem 

jsou určeny obce, na něž jsou kladeny další úkoly z širokého spektra povinností státní správy. 

Rozsah těchto úkolů je, jak vyplývá z kapitoly o členění obcí, poměrně široký a nese s sebou 

značné přidané náklady na obecní rozpočet. Vzhledem k tomu je obcím na plnění těchto 

úkolů zákonem přiznán státní příspěvek, který je přidělován v závislosti na rozsahu přenesené 

působnosti.45 Tomuto příspěvku a jeho charakteristice se budu věnovat v kapitole, zabývající 

se příjmy obecních rozpočtů. 

1.3.2 Samostatná působnost 
 
Ustanovení týkající se samostatné působnosti v zákoně o obcích, vycházejí stejně jako 

ustanovení o přenesené působnosti ze základní úpravy územní samosprávy obsažené 

v Ústavě. 46  Samostatná působnost je definována jako právo spravovat své záležitosti 

samostatně. Tomuto oprávnění odpovídá povinnost státních orgánů zasahovat do samostatné 

působnosti, jen je-li to potřeba pro ochranu zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.47 

Samostatná působnost tak vyjadřuje právo obce na samosprávu a zároveň povinnost státu do 

tohoto práva nezasahovat. 

Nejdůležitějším nástrojem ochrany práv při nezákonném zásahu státu do práva územního 

samosprávného celku na samosprávu, je možnost zastupitelstva obce obrátit se s ústavní 

stížností na Ústavní soud, tzv. komunální ústavní stížnost.48   

Pozitivní stránku obsahu samostatné působnosti, tedy výkon práva na samosprávu, vymezuje 

konkrétněji zákon o obcích ve své hlavě druhé. V §35 odst. 1 stanoví, že: „Do samostatné 
                                                                                                                                                   
samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na 
základě zákona (dále jen "územní celky v přenesené působnosti").“ 
44 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 65 odst, 1 „Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne 
krajský úřad, že pro ni bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní 
úřad, do jehož správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené 
působnosti. …“ 
45  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 62 „Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v 
přenesené působnosti.“ 
46 Čl. 101 odst. 1 Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. a Čl. 101 odst. 4  Stát může zasahovat do 
činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 
zákonem. 
47 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 7 odst. 1 
48 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, § 72, odst. 1, písm. b) 
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působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou 

zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o 

působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a 

dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.“ 49   Do samostatné 

působnosti obcí tak patří jednak všechny činnosti, u kterých zvláštní zákon stanoví, že spadají 

do samostatné působnosti, a dále také všechny záležitosti v zájmu obce a jejích občanů 

s výjimkou těch záležitostí, které sice jsou v zájmu obce, ale rozhodování o nich je svěřeno 

jinému orgánu. Demonstrativní výčet toho, co je předmětem samostatné působnosti obcí 

stanoví zákon o obcích dále v  § 84, 85, 102 a v samotném ustanovení § 35 odst. 2. 

Jednotlivé oblasti samostatné působnosti je možné podle jejich obsahu členit na část 

samostatné působnosti, jež stanoví obcím povinnosti a část, která naopak vymezuje v rámci 

samostatné působnosti obcím určitá oprávnění.  

Mezi povinnosti obcí v rámci samostatné působnosti lze například zahrnout obsah celého 

ustanovení § 35 odst. 2, který obcím stanoví povinnost vytváření podmínek pro uspokojování 

potřeb jejích občanů. Zejména „uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku.“ Bližší povinnosti pak stanoví jednotlivé zákony.50 Tyto úkoly 

obce v samostatné působnosti se projevují v obecních rozpočtech například těmito výdaji: 

provoz mateřských a základních škol, domova seniorů, turistických informačních kanceláří, 

knihoven, městských kin, sportovních zařízení, veřejného osvětlení, péči o vzhled města, 

prevenci kriminality, prevenci před drogami, sociální práci s mládeží, azylové domy, provoz 

veřejné dopravy a další.51 Péče o potřeby občanů, tak tvoří nemalou část výdajových položek 

obecních rozpočtů.  

Obsah samostatné působnosti všech obcí je stejný. Neexistuje žádné ustanovení, které by 

stanovilo, že některé vybrané obce mají více povinností nebo více práv než obce jiné, jako je 

tomu například u působnosti přenesené. V praxi však dochází k tomu, že s ohledem na své 

finanční možnosti nemohou všechny obce plnit veškeré potřeby svých obyvatel a musejí se 

při zajištění jejich uspokojování spoléhat na okolní obce. Faktický rozsah samosprávy obce je 

proto logicky omezen finančními možnostmi každé obce. Z tohoto pohledu je možné tvrdit, 
                                                
49 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 35 odst. 1 
50 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon), Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, Zákon 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, aj. 
51 Město Břeclav, Sumář rozpočtu výdajů na rok 2012 – 2014 
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že přestože jsou obce při výkonu samostatné působnosti nezávislé, prakticky se jejich činnost 

v dané oblasti bude odvíjet od množství finančních prostředků, jejichž rozdělování, 

nedisponují-li obce vlastními zdroji, nastavuje státní politika.  

Pokud jde o práva, která jsou obcím přiznána v rámci samostatné působnosti, je možné sem 

zařadit zejména oprávnění zastupitelstva obce v § 84 a rady v §102, případně majetková práva 

v § 85 v zákoně o obcích. Některá z těchto práv mají charakter spíše organizační a týkají se 

vnitřního uspořádání úřadu. 52  Jiná se dotýkají celkového života či existence obce jako 

takové.53 V neposlední řadě existují oprávnění v samostatné působnosti obce, která se přímo 

dotýkají obecních rozpočtů, ať už na výdajové či příjmové stránce. Jednak jsou to všechna 

práva obce, která se týkají nakládání s obecním majetkem a financemi uvedená v § 8554 a dále 

práva, která obcím zřizují možnost zakládat či rušit organizace jako jsou příspěvkové 

organizace, obecní policie a jiné právnické osoby, ať už se jedná o nadace či korporace 

založené například za účelem podnikání. 

Zvláštní oprávnění v rámci samostatné působnosti obce je stanoveno zákonem o místních 

poplatcích. Stanovení těchto poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je na svém 

území zavedla. Místní poplatky jsou příjmem do rozpočtu dané obce. Ačkoli se nejedná o 

nijak vysoký zdroj financování, jsou místní poplatky významné v tom smyslu, že mimo 

příjmu z daní z nemovitých věcí se jedná o jediný příjem daňového charakteru, jehož velikost 

mohou sami obce ovlivnit. Charakteristice místních poplatků spolu s daní z nemovitých věcí 

je proto v druhé části práce věnována jedna část práce. 

1.4. Fiskální federalismus a požadavky na financování územní samosprávy 

1.4.1. Fiskální federalismus a jeho modely 
 
Teorie fiskálního federalismu je součástí teorie veřejných financí. Podle Oatese se pojem 

fiskální federalismus „vztahuje k veřejnému sektoru, který má dvě nebo více rovin 

                                                
52 Například právo určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, právo zřizovat a rušit 
výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, 
místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů, atd.   
53 Navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí, 
rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, rozhodovat o 
vyhlášení místního referenda, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o spolupráci obce s jinými 
obcemi a o formě této spolupráce, atd. 
54  Nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování věcných darů, poskytování dotací, vzdání se práva a 
prominutí dluhu, zastavení movitých věcí nebo práv, uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru 
nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku, 
vydání komunálních dluhopisů, atd. 
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rozhodování.“ 55  Federalismus ve smyslu fiskálního federalismu je širším pojmem než 

federalismus ve smyslu politického uspořádání státu. Zatímco politický federalismus zahrnuje 

pouze povahu vnitřního uspořádání státu a jeho rozdělení na jednotlivé stupně, například stát 

a jednotlivé země, fiskální federalismus se může uplatnit i tam, kde takovéto rozčlenění 

neexistuje. Fiskální federalismus není spojený s formálním státoprávním uspořádáním země, 

nýbrž se zabývá otázkou rozdělení fiskálních rozhodnutí mezi jednotlivé úrovně státu, a to i 

v případě že nedošlo k jeho formálnímu rozčlenění do podoby federálního zřízení. Oates tvrdí, 

že: „Z ekonomického hlediska prakticky každý veřejný sektor má povahu sektoru 

federativního, protože fiskální rozhodnutí jsou rozdělena mezi různé úrovně řízení.“ 56 

Otázkou, kterou se zabývají teorie fiskálního federalismu pak je, nakolik jsou daná fiskální 

rozhodnutí centralizovaná či naopak nakolik jsou přenesena na nižší stupně řízení, tedy 

decentralizovaná.     

Pokud jde o vymezení hlavních otázek, kterými se fiskální federalismus dále zabývá, jde 

především o zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími územními úrovněmi. 

Zejména pokud jde o optimální přiřazení příjmů a rozdělení odpovědnosti za zabezpečování a 

financování veřejných statků mezi jednotlivými úrovněmi fiskálního systému.57 Zjednodušeně 

řečeno, teorie fiskálního federalismu se zabývá existencí víceúrovňové rozpočtové soustavy a 

finančními vazbami mezi jednotlivými rozpočty. Mimoto ukazuje, jaké oblasti na výdajové 

stránce bude ta která úroveň profinancovávat, ale i to, zda má dostatek příjmových prostředků 

na realizaci těch úkolů, za jejichž zajištění nese odpovědnost.  

Existují tři základní modely fiskálního federalismu, popisující možné uspořádání finančních 

vztahů mezi jednotlivými rozpočty. Jde o centralizovaný model fiskálního federalismu, 

decentralizovaný model a model kombinovaný.  

Centralizovaný model fiskálního federalismu se vyznačuje silnou pozicí ústředního rozpočtu. 

Většina všech příjmů státu je ze zákona příjmem právě tohoto rozpočtu. Pokud existují místní 

rozpočty, jsou zcela závislé na finančních prostředcích, které obdrží ze státního rozpočtu. 

Mohou tak plnit pouze funkce, jejichž financování jim zcela zajistí stát.  

U modelu decentralizovaného nastává přesně opačná situace. Každá z úrovní v rozpočtové 

soustavě má své vlastní příjmy. Tyto příjmy jí pak umožňují zajistit si při financování 

potřebných výdajů určitou míru samostatnosti a finanční nezávislosti na ústředním rozpočtu. 

                                                
55OATES Wallace E., Fiskální federalismus: přehled teoretického výzkumu a praktických výsledků, in Finance a 
úvěr 6/1991, ročník 41, str. 61, Dostupné z www: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2491_199106wo.pdf  
56 Tamtéž 
57 PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN 978-80-247-2789-9, str. 
39 
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V ideálním decentralizovaném modelu by příjmy každého z rozpočtů pokrývaly všechny jeho 

výdaje a nebylo by potřeba přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivými úrovněmi 

rozpočtové soustavy. Decentralizovaný model je často spojován s tzv. daňovou pravomocí, 

neboť předpokladem pro to, aby si každá složka rozpočtové soustavy zajistila dostatečné 

financování je možnost efektivně ovlivnit, kolik prostředků do její pokladny skutečně půjde. 

K tomu je potřeba umožnit jednotlivým územním jednotkám s vlastním rozpočtem 

samostatné rozhodování o jejich příjmech. Někdy se proto rozlišuje mezi decentralizací 

administrativní a decentralizací fiskální.58 Zatímco fiskální decentralizace umožňuje nižším 

územním celkům rozhodovat o předmětu zdanění i výši daňové sazby, tedy dává těmto 

rozpočtovým jednotkám širokou daňovou pravomoc. V případě administrativní decentralizace 

je způsob zdanění i jeho rozdělování řízeno centrálně. 

V praxi často dochází ke kombinaci výše uvedených modelů. Jednotlivé nižší úrovně 

disponují zákonem zajištěnými příjmy, ať už decentralizovanými administrativně či fiskálně, 

které jsou doplňovány dotacemi nebo transfery ze státního rozpočtu či rozpočtu vyššího celku. 

Tímto způsobem je po roce 1990, kdy byl opuštěn centralizovaný model fiskálního 

federalismu, konstruován i model finančních vztahů v rozpočtové soustavě České republiky.  

 

Obrázek č. 1: Kombinovaný fiskální federalismus v České republice 

Zdroj: Převzato z publikace PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů  teorie a praxe, str. 43 
  

                                                
58 PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN 978-80-247-2789-9, str. 
40 
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1.4.2. Fiskální decentralizace a Evropská charta místní samosprávy 
 

Od 70. a 80. let minulého století dochází v oblasti veřejných financí k výraznému posunu 

v oblasti financování veřejných statků. Vzhledem k rostoucímu zadlužování státních rozpočtů 

se objevily snahy o efektivnější a hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky. Tohoto 

cíle má být dosaženo prostřednictvím přesunu rozhodování o větší části veřejných financí na 

místní úroveň. 59  Místním samosprávám mají být přiznány širší kompetence a pravomoci 

v oblasti obstarávání potřeb jejich občanů. Vychází se přitom z celkem oprávněného 

předpokladu, že rozhodování o poskytování některých veřejných statků centrálním orgánem 

by bylo značně neefektivní. Charakteristika celého území státu totiž není jednotná, nýbrž se 

vyznačuje různými regionálními odlišnostmi, a je proto zřejmé, že o určitých specifických 

potřebách jednotlivých území budou nejlépe informováni ti, kdo v dané oblasti žijí.60 Další 

možné výhody fiskální decentralizace jsou spatřovány také v tom, že financování na místní 

úrovni je průhlednější a občané proto mohou lépe posoudit efektivnost rozhodování o 

nakládání s veřejnými prostředky. Přístup k finančním prostředkům na místní úrovni může 

hrát také roli při aktivnějším zapojení se občanů do veřejného života a jejich větší snaze 

ovlivnit místní politiku. Navíc zde existuje bližší vazba mezi občany a místními politiky.61  

Snaha o zakotvení principu fiskální decentralizace se na mezinárodní úrovni projevila přijetím 

Evropské charty místní samosprávy v roce 1985. Tento dokument je dodnes považován za 

základní dokument v oblasti principů fungování místních samospráv. Charta se zabývá 

různými oblastmi fungování samosprávy. Pro účely této práce je však nejdůležitější článek 9 

věnovaný finančním zdrojům místních společenství (samospráv). V tomto článku Charta 

vymezuje základní principy financování územních samosprávných celků a přiklání se zde 

k takovému modelu, jehož základem by měla být alespoň částečná fiskální decentralizace.62 

                                                
59 PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN 978-80-247-2789-9, str. 
44 
60 Jinak řečeno jedná se zde o tzv. Oatsův decentralizační teorém, který vychází z toho, že při poskytování 
veřejných statků, které jsou zajišťovány centrálně, dochází v důsledku rozdílu mezi množstvím poskytovaného 
statku a místní poptávkou k neefektivnostem. V případě že je poskytováno v určitém místě více statku než jaká 
je po něm poptávka dochází k negativnímu efektu ve formě vyšší ceny veřejného statku. Naopak v případě, že je 
v dané oblasti po centrálně poskytovaném statku vysoká poptávka, avšek vzledem k tomu, že statek je 
poskytován centrálně a tato poptávka tak není zohledněna, musí se v dané oblasti lidé uspokojit s nižším 
množstvím tohoto statku, než jaké by byli skutečně ochotni spotřebovat. Viz graf Oatesova modelu ztrát 
z centralizace in KRAFTOVÁ, Ivana, Finanční analýza municipální firmy, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2002, 
str. 15 
61SHIAVO-CAMPO, Salvatore, McFERGUSON, Hazel M., Public Management in Global Perspective, 2008, 
ISBN-13: 978-0-7656-1726-2, str. 102 
62 Evropská charta místní samosprávy, čl. 9 (1) Místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu 
právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat. (2) 
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V České republice byla Charta publikována ve Sbírce zákonů Sdělením Ministerstva 

zahraničních věcí č. 181/99 Sb. a vstoupila v platnost ke dni 1. září 1999. Od tohoto data je 

tak Česká republika vázána obsahem této mezinárodní smlouvy. Dokument však nebyl přijat 

v plném znění, nýbrž byl využit článek 12 odstavec 1 Charty, který umožňuje smluvním 

státům přijmout za splnění stanovených podmínek pouze vybrané články.63 Česká republika 

přijala znění Charty s výhradou článků 4 (odstavec 5), čl. 6 (2), čl. 7 (2), čl. 9 (3, 5, 6).64 

Tedy s největším podílem výhrad u článků, které se týkají právě financování územních 

samosprávných celků. 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2008 nepodařilo přijmout text dokumentu Evropské charty 

regionální demokracie, označovaného dříve jako Evropská charta regionální samosprávy,65 

zůstává Evropská charta místní samosprávy v současné době jediným účinným dokumentem, 

který jednotným způsobem upravuje požadavky na financování územních samospráv a určuje 

tak směr, kterým by se měl podle ní vývoj ubírat. Těmito zásadami financování územní 

samosprávy se budu nyní zabývat v následující části práce. 

1.4.3. Principy financování územních samosprávných celků 
 
Nutnou podmínkou toho, aby mohl územně samosprávný celek řádně vykonávat své funkce a 

aby byl jeho rozpočet stabilní je potřeba zajištění dodržování určitých zásad financování. Jak 

už bylo řečeno, snaží se o vymezení některých z těchto zásad na úrovni Rady Evropy zatím 

jediný existující legislativní dokument, kterým je Evropská charta místní samosprávy. Teorie 

místních financí pak nejčastěji mezi principy finančního systému územní samosprávy řadí: 

hospodaření podle rozpočtu, vytváření mimorozpočtových fondů v omezené míře, 

konsistence se systémem veřejných financí, určitý stupeň autonomie rozhodování, určitý 

                                                                                                                                                   
Finanční zdroje místních společenství jsou úměrné odpovědnosti stanovené ústavou a zákonem. (4) Finanční 
systémy, na nichž se zakládají zdroje, které jsou místním společenstvím k dispozici, musí být natolik různorodé a 
pružné, aby umožňovaly, že tyto zdroje budou pokud možno stále odpovídat skutečnému vývoji nákladů na plnění 
úkolů, které místní společenství mají…. 
63 Evropská charta místní samosprávy Čl. 12 Závazky odst. 1 „Každá  strana prohlašuje, že  se cítí vázána  
alespoň dvaceti odstavci  části I  této Charty,   z nichž  alespoň deset  musí být vybráno z následujících odstavců: 
článek 2, článek 3 odst. 1 a 2, článek 4 odst. 1, 2 a 4, článek 5, článek 7 odst. 1, článek 8 odst. 2, článek 9 odst. 1, 
2 a 3, článek 10 odst. 1, článek 11.“ 
64  Česká republika tak nepřijala následující odstavce článku 9 (3) Alespoň část finančních zdrojů místních 
společenství pochází z místních daní a poplatků, jejichž sazbu mohou místní společenství v mezích zákona 
stanovit. (5) Ochrana finančně slabších místních společenství volá po zavedení postupů finančního vyrovnávání 
nebo rovnocenných opatření, jež mají korigovat důsledky nerovného rozdělování potenciálních finančních zdrojů 
a finančního zatížení, které je třeba z nich hradit. Takové postupy nebo taková opatření nesmějí omezovat volné 
uvážení, které místní společenství mohou v rámci své vlastní odpovědnosti uplatňovat. (6) S místními 
společenstvími se vhodným způsobem konzultuje, jak se jim přerozdělované zdroje mají přidělovat. 
65 Združenie miest a obcí Slovenska, Návrh Európskej charty regionálnej demokracie (Rada Európy), Dostupné 
z www:  http://www.zmos.sk/navrh-europskej-charty-regionalnej-demokracie-rada-
europy.phtml?id3=41842&module_action__97657__id_art=13215  
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stupeň finanční soběstačnosti, spravedlnost a slušnost přerozdělování, princip solidarity, 

průhlednost finančního systému, stabilita finančního systému a pravidel hospodaření, 

účinnost finančního systému, administrativní nenáročnost a kontrola. 66 

Obdobně jako státní rozpočet i rozpočty místních samosprávných celků se musí řídit při 

sestavování a plnění svých rozpočtů určitými rozpočtovými zásadami, které pro obce a kraje 

vyplývají ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Princip hospodaření 

podle rozpočtu neznamená nic jiného než, že se územní celky mají řídit zákonem 

stanovenými rozpočtovými zásadami.67 K tomuto principu pak lze přiřadit i princip vytváření 

mimorozpočtových fondů v omezené míře, který odpovídá jedné z rozpočtových zásad, a to 

zásadě úplnosti veřejných rozpočtů, stanovující povinnost zahrnout všechny příjmy a výdaje 

do jediného rozpočtu. Cílem této zásady je jednak docílit toho, aby nedocházelo ke 

zbytečnému rozřazování omezených finančních prostředků obcí a krajů do účelově vázaných 

fondů a zároveň má tato zásada zajistit větší přehlednost rozpočtu.  

Princip konsistence vychází ze skutečnosti, že ačkoli mají rozpočty územních celků vlastní 

úkoly, sledují v zásadě stejné cíle jako státní rozpočet. Územní rozpočty by tak měly 

respektovat státní politiku a přijímat v rámci svých možností taková opatření, která jsou s ní 

v souladu. Stručně řečeno vyjadřuje tento princip skutečnost, že územní celky se nenacházejí 

ve vakuu, nýbrž jsou obklopeny určitou politickou a ekonomickou realitou, z které musejí 

vycházet, tak aby byla politika veřejných financí co nejefektivnější. Pokud by totiž územní 

celky sledovaly pouze vlastní cíle bez ohledu na základní principy, z nichž vychází státní 

politika, mohly by se s ní dostat do rozporu a vytvářet tak vzájemně se vylučující a tedy 

neefektivní jevy. 

Požadavek municipální a regionální autonomie vyjadřuje požadavek na určitý stupeň 

nezávislosti územních celků na státu a na zajištění jejich vlastní rozhodovací pravomoci. Je to 

vlastně požadavek na vytvoření možnosti samostatně rozhodovat o záležitostech obce nebo 

kraje, garantovaný zpravidla ústavním zákonem. 68  Tento princip úzce souvisí s 

následujícím principem finančního zajištění, neboť bez existence odpovídajících finančních 

                                                
66 Při nástinu následujících zásad financování vycházím z Kolektiv autorů, Úvod do regionálních věd a veřejné 
správy, 2.vydání Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 455 str,  ISBN 978-80 7380-086-4, str. 233 a násl. 
67Mezi tyto zásady patří například zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu, zásada včasnosti 
veřejných rozpočtů, zásada reálnosti a pravdivosti, zásada úplnosti, zásada jednotnosti, zásada neúčelovosti 
příjmů a účelovosti výdajů, zásada přehlednosti, zásada sestavování veřejných rozpočtů jako hrubých rozpočtů, 
zásada dlouhodobé vyrovnanosti – v případě obcí a krajů má být přitom rozpočet zpravidla vyrovnaný, zásada 
publicity, zásada efektivnosti a hospodárnosti, zásada přednosti výdajů před příjmy… In BAKEŠ, M., 
KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha : C. H. Beck, 
2012, 549 s., str. 130 a násl. 
68 Viz kapitola 1.3.1 Samostatná působnost 
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prostředků by byla deklarovaná rozhodovací pravomoc pouze prázdným pojmem bez 

skutečného obsahu.   

Princip finanční soběstačnosti je vyjádřen jednak v právu územních samosprávných celků 

vlastnit majetek a právu s tímto majetkem disponovat, ale je také spojen se zajištěním 

prostředků k financování výdajových aktivit samosprávných celků. Obsahuje v sobě 

požadavek na různorodost a pružnost těchto zdrojů, ale také jejich přiměřenost ve vztahu 

k odpovědnosti, která je svěřena územním celkům zákonem. Princip finanční soběstačnosti se 

často spojuje s již jednou zmiňovanou zdaňovací pravomocí. Ta odpovídá požadavku 

Evropské charty místní samosprávy, aby alespoň část finančních zdrojů místních rozpočtů 

pocházela z místních daní a poplatků, jejichž sazbu mohou místní společenství v mezích 

zákona stanovit. Princip finanční samostatnosti obcí je nejvýraznějším projevem snah o 

fiskální decentralizaci, jak byla popsána v předcházející kapitole. Jak už bylo řečeno, 

představuje princip finanční samostatnosti nezbytnou podmínku k tomu, aby obce a kraje 

vůbec mohly činit vlastní nezávislá rozhodnutí. Bez odpovídajícího majetku a financování by 

totiž nešlo o samostatné útvary, nýbrž o pouhé vyčleněné administrativní jednotky.  

Ke dvěma výše uvedeným principům je potřeba dále doplnit, že k určitému stupni autonomie 

se váže i určitá odpovědnost obcí a krajů. Jde zejména o odpovědnost za rozhodování, 

spojenou s povinností nést následky za rozhodnutí. Tato odpovědnost je vyjádřená například 

v zákoně o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, 69  který vedle 

odpovědnosti státu zvlášť upravuje v díle druhém povinnost územních samosprávných celků 

k náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávných postupem v samostatné 

působnosti. Z finanční autonomie a autonomie rozhodování vyplývá dále pro obce a kraje 

odpovědnost za nakládání s majetkem, vymezené zákonem o obcích a obdobně u krajů 

zákonem o krajích.70 V neposlední řadě je pak autonomie v oblasti rozhodování a financování 

spojena také s odpovědností obce za hospodaření a za plnění rozpočtu.71  

Princip spravedlnosti přerozdělování označovaný také jako princip zásluhovosti, spočívá 

v tom, že příjmy vytvořené na určitém území by měly na tomto území také, alespoň částečně, 

                                                
69 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem 
70 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 38 odst. 1 „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu 
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a 
rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.“ 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 17 odst. 1 „Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s 
jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj 
svého majetku. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“ 
71  Pod sankcí pořádkové pokuty dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
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zůstávat. Důvod zohlednění principu zásluhovosti při stanovování výše příjmů může být dvojí. 

Jednak je potřeba uvědomit si, že při vytváření peněžních prostředků, které jsou následně 

příjmem veřejného rozpočtu, zejména pak u daní z příjmů fyzických a právnických osob, 

dochází k lidské činnosti, která zatěžuje místo výkonu této činnosti. Jde tedy zejména o 

negativní externality spojené s umístěním nějaké výroby, jako je smog, hluk, prach, 

znečišťování vod, zvýšená koncentrace obyvatelstva a jiné. Podíl na vybraném výnosu 

z těchto činností pak představuje částečné odškodnění za tyto negativní jevy. Druhým 

možným důvodem proto, aby se při stanovení příjmů do územních rozpočtů přihlíželo k místu, 

kde tyto příjmy vznikly, je snaha motivovat rozpočtové subjekty, aby aktivně na svém území 

podporovaly ty činnosti, z nichž jim plyne část příjmů.  

Princip zásluhovosti se neuplatňuje výlučně a je modifikován opačným principem solidarity, 

který je založen na rovnoměrném rozložení příjmů mezi jednotlivá území, bez ohledu na to, 

kde vznikly. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že výtěžnost příjmů z území je 

nerovnoměrně rozložena. V případě, že by rozdělování finančních prostředků probíhalo čistě 

na principu zásluhovosti, docházelo by pak k velmi výrazným regionálním rozdílům. Princip 

solidarity se také projevuje ve vztahu bohatších a chudších obcí či regionů, například 

prostřednictvím různých podpůrných dotačních programů či jiným komplexnějším řešením. 

Snaha o průhlednost finančního systému neboli transparentnost je apelem na přehlednost 

finančního systému. Cílem je snaha o vymezení předem jasných a přehledných pravidel, která 

jednak usnadňují výkon kontroly finančního systému a zároveň přehledná a jasná pravidla 

umožňují zástupcům územních celků lepší orientaci o jejich právech a možnostech čerpání 

financí ze státního rozpočtu a státních fondů. Jejím projevem uvnitř územního celku je pak 

dodržování rozpočtových zásad, které zpřehledňují nakládání s veřejnými financemi. 

Stabilita finančního systému a pravidel hospodaření má umožnit územním celkům 

rozvrhnout a naplánovat výdaje do veřejných statků. Existence velmi častých změn norem 

upravujících financování územních rozpočtů by mohla v lepším případě vést k nejistotě obcí o 

jejich schopnosti dostát závazkům věřitelů a k preventivnímu omezení investic, v horším 

případě by pak změna financování spočívající ve snížení příjmu obce mohla vyvolat až 

platební neschopnost obce. Požadavek stabilního příjmu je kladen především na oblast příjmů, 

které tvoří největší procento obecních a krajských rozpočtů, tedy na přerozdělované daně a 

transfery ze státního rozpočtu. V ideálním případě by tak měl existovat systém přerozdělování 

daní, který je poměrně stabilní s předvídatelným daňovým výnosem. To samé pak platí i o 

pravidlech, jimiž se poskytují územním celkům pravidelné nárokové dotace ze státního 

rozpočtu. I o nich platí, že vzhledem k tomu, že jde o opakující se každoroční příjem obcí, 
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tvořící poměrně velkou část rozpočtu, měl by být tento příjem ne-li stejně vysoký, pak 

alespoň předem odhadnutelný.  

Účinnost finančního systému má za cíl, co nejefektivnější využití veřejných prostředků. 

Finanční systém by měl být nastaven tak, aby kromě zajišťování základních veřejných statků 

podporovat také místní a regionální ekonomiku.  

Administrativní nenáročnost je požadavkem na zajištění štíhlé veřejné správy. 

Administrativně nenáročný finanční systém by se pak měl projevit zejména v organizační 

struktuře a velikosti zaměstnaneckého aparátu územních samosprávných celků. 

Administrativní nenáročnost by také měla zajistit efektivnější správu veřejných rozpočtů.  

Posledním požadavkem na efektivní finanční systém územních samosprávných celků je 

existence kontroly a dohledu nad územními celky v oblasti nakládání s finančními zdroji. 

Otázkou nakolik vychází nastavení systému financování územních samosprávných celků 

v České republice z výše uvedených principů, se budu zabývat v následující kapitole, ve které 

se zaměřím především na nastavení pravidel pro financování příjmové stránky obecních 

rozpočtů. 
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Kapitola 2: Obec a její příjmy 

Příjmy obecních rozpočtů lze dělit z několika různých hledisek, a to například na příjmy 

daňové a nedaňové, vlastní a přijaté, kapitálové a běžné. Dle ustanovení zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, někdy označovaného i jako malá rozpočtová 

pravidla, tvoří příjmy rozpočtu obcí zejména následující: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 
 příjmy z výsledků vlastní činnosti, 
 příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 
 příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec 

pověřena (správní poplatky, vybrané pokuty a odvody), 
 příjmy z místních poplatků, 
 výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 
 dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a dotace z rozpočtu kraje, 
 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy (např. pokuty, 

odvody), 
 přijaté peněžité dary a příspěvky, 
 jiné příjmy podle zvláštních zákonů.72 

Dle členění ve státním závěrečném účtu se příjmy obecních rozpočtu dělí na příjmy daňové, 

nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Daňové příjmy tvoří spolu s transfery ze státního 

rozpočtu nejdůležitější zdroj financování obecních rozpočtů. Toto tvrzení dokládá následující 

graf, ve kterém je zachycena struktura příjmů v rozpočtech obcí a dobrovolných svazků obcí 

mezi lety 2008 až 2011.  

Graf č. 1: Struktura příjmů v rozpočtech obcí v letech 2008 až 2011 
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Zdroj: Vlastní výpočty73 

                                                
72 Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 7 
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Vzhledem k tomu, že pro posouzení efektivnosti hospodaření obcí je do značné míry klíčové 

právě nastavení systému financování obecních rozpočtů, budu se v následující části práce 

věnovat otázce posuzování a zhodnocení jednotlivých příjmů obecních rozpočtů na základě 

kterých by každá obec měla být schopna zajišťovat plnění svých funkcí. Postupně se tak budu 

věnovat otázce nastavení systému rozpočtového určení daní, které je klíčové pro 

přerozdělování vybraných sdílených daní. Dále pak státním dotacím, jakožto nárokovým či 

nenárokovým platbám poskytovaným obcím na základě předem stanovených kritérií ze 

státního rozpočtu, které tvoří druhý nejvýznamnější zdroj financování obcí a zvláštní 

pozornost pak budu věnovat také příjmům z místních poplatků a daně z nemovitých věcí, 

neboť tyto zdroje příjmů obecního rozpočtu se jako jediné dva příjmy daňového charakteru 

vyznačují tím, že obec je schopna částečně ovlivnit jejich výši.  

2.1. Rozpočtové určení daní 
 
Následující graf zobrazuje podíl jednotlivých daňových příjmů na celkové výši daňových 

příjmů obcí. Graf vysvětluje, proč jsou pro obecní rozpočty tak důležité právě sdílené daně, 

které jsou předmětem zákona o rozpočtovém určení daní, tedy daň z příjmů fyzických osob, 

daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Tyto daně totiž tvoří dohromady přes 

80 % všech daňových příjmů obcí a DSO, což představuje vzhledem k podílu, jaký tvoří 

daňové příjmy na příjmech obecních rozpočtů jeden ze zásadních zdrojů financování obce. 

 
Graf č. 2: Struktura daňových příjmů obcí a DSO v roce 2012 (mil. Kč) 
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Zdroj: Vlastní výpočty74 
                                                                                                                                                   
73 Veřejná databáze ČSÚ, Příjmy krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí (Příjmy obcí), Dostupné z www: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=24&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=3&c
hildsel0=3&cislotab=FIN4010UC_KR&vo=tabulka&pro_4_45=CZ&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp  
74 Vlastní výpočty dle veřejné databáze Českého statistického úřadu, Příjmy krajů, obcí a dobrovolných svazků 
obcí (Příjmy obcí), FIN4010UC_KR, Dostupné z www: 
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2.1.1. Vývoj daňových příjmů obecních rozpočtů do roku 2000 
 
Vzhledem k předchozímu historickému vývoji byly rozpočty obcí po pádu komunismu 

poprvé upraveny až zákonem č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky). Tento 

zákon nahradil zákon č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 

České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky), který byl pojat dost široce a 

stanovil úpravu hned několika oblastí, pro které existují v současné době samostatné 

zákony.75 Prvními daňovými příjmy obecních rozpočtů se staly daně od podniků založených 

obcí, daň z příjmů obyvatelstva, domovní daň, důchodová daň placená fyzickými osobami, 

místní poplatky a správní poplatky za úkony prováděné obcí. 76 

V roce 1993 současně se vznikem samostatné České republiky a vytvořením nové daňové 

soustavy,77 bylo pozměněno znění tohoto zákona.78  Grafické zobrazení jednotlivých příjmů 

obcí a okresů mezi roky 1993 až 1995 obsahuje příloha č. 1 této diplomové práce. Největším 

problémem tohoto období byla především velká závislost obecních a okresních rozpočtů na 

daních z příjmů fyzických osob a také způsob jejího přerozdělování. Nedocházelo totiž 

k vybrání daně, která by se následně rozdělila mezi obce a okresní úřady v celé České 

republice, tak jak to známe v současnosti u sdílených daní, nýbrž byl v rámci republiky 

zohledňován určitý princip zásluhovosti okresů. Obce se tedy podílely na příjmech daného 

okresu, ve kterém se nacházely, nikoli na celorepublikovém výnosu daně. Příslušná částka se 

pak mezi obce rozdělovala ve výši odpovídající poměru počtu obyvatelstva obce k celkovému 

počtu obyvatelstva daného okresu.  

V období mezi lety 1996 a 2000 byla novelou zákona přijata opatření, kterými měly být 

řešeny tři hlavní problematické otázky. První z nich byla nízká vázanost mezi územím, 

na kterém je uskutečňována průmyslová činnost a příjmem místních rozpočtů z této činnosti. 

Taková úprava nezohledňuje dopad působení podnikatelů v dané oblasti a negativní 

externality, které zde mohou vytvářet. Jako příklad se v důvodové zprávě uvádí především 

oblasti severních Čech a severní Moravy, které byly v té době zatíženy intenzivní 

                                                                                                                                                   
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=24&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=3&c
hildsel0=3&cislotab=FIN4010UC_KR&vo=tabulka&pro_4_45=CZ&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
75 Zákon o rozpočtovém určení daní, Zákon o rozpočtových pravidlech či Zákon o rozpočtových pravidlech  
územních rozpočtů 
76 § 23 zákon č. 576/1990, rozpočtová pravidla republiky, znění účinné od 1. 1. 1991 - 31. 12. 1992 
77 Dokument Ministerstva financí ČR, Historie Ministerstva financí - od roku 1918 do roku 2004, část čtvrtá - 
Nový začátek 1989 – 2004, str. 7, Dostupné z www: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Novy_zacatek_1989-
2004.pdf  
78 § 28 zákon č. 576/1990, rozpočtová pravidla republiky, znění účinné od 1. 1. 1993 - 31. 12. 1995 
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průmyslovou a těžební činností.79 Z tohoto důvodu byl obcím nově přiznán podíl na daních 

z příjmů právnických osob, ve kterém byl zároveň spatřován i určitý motivační prvek k tomu, 

aby obce vytvářely podmínky pro jejich podnikání. 

Druhým bodem uváděným jako důvod pro změnu legislativy byla snaha vyrovnat značné 

disparity mezi příjmy jednotlivých regionů, vznikající především díky umístění obcí 

v různých okresech. V daném období se totiž daňové příjmy stejně velkých obcí mohly zcela 

lišit, jen díky tomu, že jedna z obcí měla výhodu spočívající pouze v rozdílném umístění 

v okrese, ve kterém byla vyšší celková celookresní výměra daně, a tedy a pro obec vyšší podíl 

na vybrané dani. 

Třetím důvodem pak byl navzájem nezávislý a na sobě odtržený vývoj státního rozpočtu 

a rozpočtů obecních. Zatímco obce se rozhodujícím způsobem podílely na daních z příjmu 

fyzických osob, stát měl výsadní postavení, pokud šlo o všechny ostatní daně, jako jsou daň 

z příjmu právnických osob, DPH, daně spotřební.  

Řešením pro výše uvedené problémy mělo být především zajištění podílu na dani z příjmů 

právnických osob v rozpočtech obcí na jedné straně a zajištění podílu státního rozpočtu na 

dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, tedy oblasti příjmů kde 

doposud dominovaly obce a okresy, na straně druhé. Daňové příjmy obcí od roku 1996 do 

roku 200080 jsou zobrazeny v Příloze č. 2 této diplomové práce. 

2.1.2. Rozpočtové určení daní v letech 2001 až 2007 
 
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům, zkráceně zákon o rozpočtovém určení daní, byl součástí 

legislativního balíku reformy veřejné správy,81 která měla za cíl mimo jiné také provedení 

ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.82 Součástí reformy 

bylo přijetí několika zákonů, které se zabývaly jak organizační, tak ekonomickou stránkou 

vzniku vyšších územně samosprávných celků.83  

                                                
79 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 154/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 
576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 
(rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů, bod 1 
80 § 23 zákon č. 576/1990, rozpočtová pravidla republiky, znění účinné od 1. 1. 1996 - 31. 12. 2000 
81 Antonín Eliáš, Balík zákonů je na stole (Práce na zákonech k reformě veřejné správy vrcholí), Deník veřejné 
správy online, článek ze dne 20. 10. 1999, [cit. 23.3.2013], Dostupné z www: 
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=13131  
82 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
83 Například zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (organizační uspořádání krajů, jejich působnost), zákon č. 130/2000 
Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, 
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Důvodem pro změnu uspořádání dosavadního systému financování územních rozpočtů byl 

především vznik nových územně samosprávných celků, kterými byly kraje. Existovaly však i 

další důvody pro reformu daňových příjmů obecních rozpočtů.  

Mezi nejdůležitější z nich patřily stále se prohlubující rozdíly mezi jednotlivými obcemi 

v závislosti na různé výtěžnosti daně podle okresů. Úzká propojenost rozpočtu obcí s územím 

okresu, ve kterém se obec nacházela, sice odpovídala principu zásluhovosti, na druhou stranu 

ale vytvářena extrémně bohaté okresy s vysokými daňovými příjmy, a vedle nich okresy 

extrémně chudé. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od rozdělování výnosu daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v jednom okrese mezi obcemi v rámci 

daného okresu, a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se stala jednou ze sdílených 

daní rozdělovaných z celorepublikového výnosu.  

Stejný problém, tedy extrémní rozložení daňových příjmů mezi obcemi, podle důvodové 

zprávy k zákonu o rozpočtovém určení daní, přinášel i existující přímý odvod 10 % daně z 

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti do rozpočtu obce, na jejímž území se nacházelo 

sídlo plátce, či plátcovi pokladny. Důvodová zpráva uvádí jako hlavní příčinu vzniku 

extrémních rozdílů mezi příjmy jednotlivých obcí skutečnost, že: „z úsporných důvodů 

dochází k soustřeďování mzdových agend velkých podniků s provozovnami rozmístěnými po 

celém území České republiky do několika málo provozoven.“84 To prakticky znamenalo, že 

ačkoli bylo sídlo plátce či plátcova pokladna umístěna v jednom místě mohla být výroba, se 

kterou jsou spojeny všechny negativní externality, které přináší, umístěna v místě jiném.     

Odborná literatura uvádí, jako další důvod pro změnu tehdejší legislativy jev, který se 

označuje jako „daňová konkurence“.85 Daňová konkurence je spojena především s nastavením 

daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a bojem obcí o získání 

trvalého bydliště živnostníků, na základě kterého jim následně plynul celý příjem této daně. 

V praxi tak docházelo k tomu, že OSVČ mohly podnikat v jednom místě, avšak trvalý pobyt 

si zapsaly u té obce, která jim poskytla největší výhody. Výhodu v tomto směru tedy logicky 

musely mít velké a střední obce, které disponují více prostředky pro to, aby mohly takovéto 

přeběhlíky získat.  

Dalším cílem nové úpravy bylo rozšíření spektra sdílených daní určených do rozpočtů 

územních samosprávných celků a státního rozpočtu. Tento krok měl podobnou motivaci jako 

                                                                                                                                                   
zákon č. 147/2000 Sb. o okresních úřadech, Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon 
č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní 
84 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům. 
85  Viz pozn. č. 18 
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zavedení podílu obcí na dani z příjmů právnických osob v roce 1996 a měl dále přispět ke 

stabilizaci a sladění vývoje obecních a krajských rozpočtů s vývojem státního rozpočtu. 

Uvedených cílů mělo být dosaženo rozdělením daní na daně výlučné, které ve vztahu 

k obecním rozpočtům představovaly výlučný zdroj financování obcí a daně sdílené, které 

plynuly do vícera rozpočtů.  

Výlučným příjmem obcí od roku 2001 byla: 

 daň z nemovitých věcí, na území obce, na kterém se nemovitost nachází, 
 daň z příjmů právnických osob, v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 

a do sdílených daní pak patřila: 

 daň z přidané hodnoty, 
 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, 
 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, 
 zbytková část daně z příjmů fyzických osob (především daň z příjmů OSVČ), 
 daň z příjmů právnických osob.86 

Pro obce tato úprava znamenala velkou změnu především díky nově stanovenému podílu na 

DPH, dani, která byla dosud výlučně určena státnímu rozpočtu, přičemž tato daň se následně 

stala poměrně rychle zásadním příjmem pro financování obecních rozpočtů.  

Další novinkou bylo odebrání daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 

z kategorie výlučných daní a její zařazení do daní sdílených. Obcím byl ponechán ze stávající 

právní úpravy určitý motivační prvek ve formě podílu na 30 % z výnosu daně z příjmů 

fyzických osob - podnikatelů, které mají na území dané obce bydliště. Tento příjem měl 

i nadále působit jako stimul pro vytváření příznivého podnikatelského prostředí, nikoli však 

v původní výši 100 %. Mezi obce pak je rozdělováno dalších 60 % z výnosu daně, stejným 

způsobem jako u ostatních sdílených daní. Zbylých 10 % připadalo přímo státnímu 

rozpočtu.87 

K období od roku 2001 do roku 2007 je potřeba uvést ještě jednu novelizaci, která byla přijata 

již v roce 2001 s účinností od roku 2002, a která se týkala daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti. Tato novela měla představovat další motivační prvek pro vytváření 

příznivého podnikatelského prostředí na území obcí. Od roku 2002 tak obcím připadlo 1,5 % 

z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to na úkor státního 

rozpočtu, kterému se podíl na celostátním výnosu u této daně snížil spolu se změnou výše 

financování krajů na 68,99 %. Mezi obce se tato část výnosu rozdělovala na základě poměru 

                                                
86 Schéma rozdělení daňových výnosů mezi státní rozpočet, obce a kraje je obsahem Přílohy č. 3 této práce. 
87 Provazníková Romana, Financování měst, obcí a regionů – 2. aktualizované a rozšířené vydání, Nakladatelství 
Grada, str. 139 
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počtu zaměstnanců v obci vůči součtu zaměstnanců vykázaných v jednotlivých obcích České 

republiky. 88  Tímto návrhem se tak více zohlednila vazba mezi místem výkonu práce 

zaměstnanců a daní, která je za tyto zaměstnance odváděna. 

Pokud jde o přerozdělování sdílených daní, byl původní kritizovaný systém dělení 

celookresního, kdy se daň dělila v rámci okresu, v němž vznikla, nahrazen systémem 

celorepublikového přerozdělování sdílených daní. Všechny sdílené daně se tak rozdělovaly 

mezi jednotlivé obce nezávisle na tom v jaké části země byly vytvořeny.  

Mezi jednotlivé obce se tímto systémem dělilo 20,59 % výnosu celorepublikově vybrané daně. 

Obce se však na této části vybrané daně podílely různě. Přílohou k zákonu o rozpočtovém 

určení daní byla tabulka s koeficienty velikostních kategorií obcí, která určovala podíl obcí na 

vybraném výnosu daně na základě jejich velikosti. Deklarovaným cílem této úpravy bylo 

oslabit příjem menších obcí do 100 obyvatel a být tak: „silným motivačním prvkem pro 

žádoucí slučování nejmenších obcí.“89 Vytvořilo se tedy 14 velikostních kategorií obcí, pro 

které byl na základě počtu obyvatel stanoven koeficient, kterým se měla daná obec podílet na 

20,59 % z celostátně vybrané sdílené daně.  

Velmi důležitý byl v této souvislosti počet obyvatel dané obce. Koeficienty byly rigidně 

stanoveny a obci se skokově zvyšovaly příjmy v závislosti na přiřazení do vyšší velikostní 

kategorie. Daňové příjmy u prakticky stejně velkých obcí, které se pohybovaly na rozhraní 

jedné velikostní kategorie se tak mohly výrazně lišit. Pro ilustraci je možné uvést příklad 

dvou českých měst, a to Olomouce a Hradce Králové.  

Počet obyvatel Olomouce v roce 2001 byl 103 015 obyvatel, její přepočítávací koeficient se 

tak nacházel v třetí nejvyšší velikostní kategorii a činil 1,0393. Olomouc tak získala 

z každého podílu na vybraných sdílených daních připadajících obcím 1,044051 %. Zatímco 

Hradec Králové, který měl ve stejném roce 98 700 obyvatel, tedy pouze o 4 315 obyvatel 

méně, spadl až do čtvrté největší velikostní kategorie. To znamenalo, že se jeho přepočítávací 

koeficient v této velikostní kategorii snížil na 0,8487 a jeho podíl na procentu 

z celorepublikového výnosu daně tak tvořil 0,816867 %.90  

                                                
88 § 4, odst. 4, Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), znění účinné od 1. 1. 2002 - 
31. 12. 2007 
89 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům. 
90 Procentní podíl obce Hradec Králové a Olomouc na výnosu daní, z Vyhlášky č. 456/2000 Sb., vyhláška 
Ministerstva financí ze dne 14. prosince 2000 o stanovení procenta,kterým se každá obec podílí na stanovené 
procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001, Dostupné 
z www: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-456/zneni-0 
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Praktický dopad, který znamenal rozdíl v počtu cca 4 500 obyvatel je pak vidět zejména ve 

vyjádření peněžní ztráty, kterou představoval pro obecní rozpočet takového města. Například 

v roce 2001 byla celorepubliková výše vybrané DPH tvořena částkou 151 886 mil. korun.91 

Podíl obcí na této dani pak představoval 20,59 %, tedy částku přibližně 31 273,3 mil. Kč. 

Podíl Hradce na této částce92 tak tvořil v roce 2001 částku 255,46 milionů, zatím co u téměř 

stejně velké Olomouce tento podíl na DPH představoval 326,5 milionů. Čtyřtisícový rozdíl 

v počtu obyvatel se tak projevil v příjmu těchto měst jen na DPH v rozdílu asi 71 miliónů. 

Jak je vidět z tohoto praktického případu, byly rozdíly v příjmech, které mohl přinášet i malý 

rozdíl v počtu obyvatel, často astronomické. Města, která se pohybovala na hranici 

velikostních kategorií se kvůli tomu často snažila docílit přeřazení do vyšší příjmové skupiny 

pobídkami pro obyvatele okolních obcí k zřízení trvalého bydliště na jejich území. Známý je 

tak třeba případ města Jihlavy, která se pohybovala těsně pod hranicí 50 000 obyvatel, 

a začala proto obyvatelům okolních obcí nabízet odměnu za přehlášení trvalého bydliště 

do Jihlavy ve výši 3.000,- Kč za osobu. Tímto krokem tak získala cca 25,3 milionu Kč navíc 

do svého rozpočtu.93    

 

Graf č. 3: Daňové příjmy obcí v letech 1994 až 2007 
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Zdroj: Vlastní výpočty94 

                                                
91Finanční správa: Údaje z výběru daní, Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-2012, Dostupné 
z www: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13879.html?year=0  
92 1,044051 % z 31 273,3 mil. Kč. 
93 TULIS R., Deník veřejné správy online, Jihlava chce odškodnit obce za "nákup" obyvatel (Vedení města 
navrhuje vyplatit asi 1,7 milionu korun obcím na Jihlavsku), článek ze dne 10.4.2007, cit. 24.3.2013, Dostupné 
z www: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6264041  
94 Graficky zpracovaná data z tabulek Daňové příjmy obcí a okresních úřadů v letech 1993 až 1995 a Daňové příjmy obcí 
a okresních úřadů v letech 1996 až 2000 a Daňové příjmy obcí a DSO v letech 2001 až 2007. Roky 1994 až 2000 obsahují 
vzhledem k nedostatku dostupných dat údaje za obce i okresní úřady. Vzhledem ke struktuře daňových příjmů okresních 
úřadů, se může největší dezinterpretace dat vyskytnout u porovnání daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
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Z výše uvedeného grafu, který zachycuje daňové příjmy obcí od roku 1993 do roku 2007 je 

patrná výrazná proměna struktury daňových příjmů obecních rozpočtů. Na rozdíl od období 

do roku 2000 zde není jeden převažující zdroj, který by tvořil většinu daňových příjmů obcí, 

ale poměrně rovnocenné postavení v rozpočtech zastávají daň z příjmů právnických osob, daň 

z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty. Lze si tak zejména všimnout zániku 

dominance dosud převažujícího zdroje, kterým byla pro obecní rozpočty daň z příjmu 

fyzických osob ze závislé činnosti.95 V roce 2001 tak bylo zákonem vytvořeno nové složení 

daňových příjmů obcí s téměř rovnocenným postavením výnosu ze tří nejdůležitějších daní. 

Rok 2000 tak podle mého názoru znamenal pro obecní rozpočty jako takové krok 

k stabilnějšímu a předvídatelnějšímu financování. Ani tato úprava však nebyla zcela bez chyb, 

zejména pokud jde o výše zmiňované rozdělování příjmů mezi obce. Z tohoto důvodu byla 

v roce 2007 přijata další zásadní změna zákona o rozpočtovém určení daní. 

2.1.3. Daňové příjmy obcí v letech 2008 až 2013 
 

Novela zákona o rozpočtovém určení daní byla přijata zákonem č. 377/2007 Sb. Důvodem 

nové úpravy byly především výše naznačená existence skokových přechodů, která pro obce 

znamenala podstatné navýšení či naopak úbytek daňových příjmů v závislosti na tom, do jaké 

velikostní kategorie obec spadala. Podle důvodové zprávy existovaly největší rozdíly na 

rozhraní velikostních kategorií 100, 10 000 a 100 000 obyvatel. Pokud se tak obec dostala 

z kategorie obcí nad 100 obyvatel, mohla do svého rozpočtu získat na daňových příjmech ze 

sdílených daní o 27,46 % víc, pokud se obec dostala do velikostní kategorie 10 000 bylo to o 

14,08 % více a u velikostní kategorie nad 100 000 obyvatel o 24,46 % více než v kategorii o 

jedna menší.96  

                                                                                                                                                   
činnosti, kde podíl obcí na celookresním výnosu činil 20 % a podíl okresních úřadů 30 %. Obce se mimo toho 
přímo podílely 10 % z výnosu této daně na jejich území dle sídla plátce. Tato skutečnost musí výt proto vzata v 
potaz při porovnání dat za jednotlivá období. 
95 Roky 1994 až 2000 obsahují vzhledem k nedostatku dostupných dat údaje za obce i okresní úřady. Vzhledem 
ke struktuře daňových příjmů okresních úřadů, se může největší dezinterpretace dat vyskytnout u porovnání daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kde podíl obcí na celookresním výnosu činil 20 % a podíl okresních 
úřadů 30 %. Obce se mimo toho přímo podílely 10 % z výnosu této daně na jejich území dle sídla plátce. Tato 
skutečnost musí výt proto vzata v potaz při porovnání dat za jednotlivá období. U daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti je proto potřeba, vzhledem k částečné odlišnosti porovnávaných údajů připomenout, že 
propad příjmů, tak jak je zobrazen ve výše uvedeném grafu sice byl výrazný, ale je to způsobeno i skutečností, 
že pozdější data v sobě již neobsahují podíl, který tvořil příjem okresních úřadů. 
96 Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní) 
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Řešením se mělo stát zmenšení počtu velikostních kategorií obcí z původních čtrnácti na 

pouhé čtyři kategorie, se zvláštním postavením čtyř největších měst - Prahy, Plzně, Ostravy a 

Brna, kterým byl v příloze zákona stanoven vlastní koeficient a neuplatňoval se na ně proto 

koeficient postupných přechodů.97 Smyslem zavedení koeficientu postupných přechodů bylo 

odstranit výše uvedenou existenci výrazných změn v daňových příjmech obce při přechodu 

z jedné velikostní kategorie do druhé. Koeficient postupných přechodů funguje na rozdíl od 

předchozí právní úpravy, kdy se celkový počet všech obyvatel obce násobil příslušným 

koeficientem stanoveným pro danou velikostní kategorii obcí, tím způsobem, že vyšším 

koeficientem se násobí jen ta část počtu obyvatel, která přesahuje příslušnou hranici. U 

jakékoli obce tak má počet obyvatel stejnou váhu, všichni obyvatelé příslušné obce do počtu 

300 obyvatel se násobí pomocí koeficientu 1, obyvatelé přesahující 300 koeficientem 1,0640, 

obyvatelé přesahující v dané obci počet 5 000 koeficientem 1,3872, a nakonec obyvatelé nad 

50 000 koeficientem 1,7629. Následující graf zachycuje vliv navrhovaného nového 

uspořádání rozpočtového určení daní na daňové příjmy jednotlivých velikostních kategorií 

obcí.  

 
Graf č. 4: Daňové příjmy na obyvatele v jednotlivých velikostních kategoriích v roce 

2006 a navrhovaná úprava 

 
Zdroj: Převzato z důvodové zprávy k zákonu č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 

o rozpočtovém určení daní), graf č. 2 

                                                
97 Příloha č. 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
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Z uvedeného grafu je patrná snaha o vyrovnání daňových příjmů na obyvatele mezi 

jednotlivými obcemi. Zejména dochází k navýšení financování malých obcí do 300 obyvatel, 

jejichž příjmy na jednoho obyvatele se do roku 2006 pohybovaly od 4 do 5,7 tisíc Kč. 

Výrazný propad příjmů obcí v kategorii nad 100 000 obyvatel je způsoben tím, že v této 

kategorii se nacházelo pouze město Olomouc, které těžilo právě z dosavadního systému a 

jehož daňové příjmy byly cca o čtvrtinu větší než příjmy srovnatelně velkých měst, které 

nepřekonaly hranici 100 000 obyvatel, například Hradce Králové nebo Liberce.98  

V uvedeném grafu však nejsou zahrnuty dvě největší kategorie měst, a to města nad 150 000 

obyvatel a hlavní město Praha. Tato města dosahovala před novelou zákona daňových příjmů 

na jednoho obyvatele ve výši 16,45 tisíc v Brně, Ostravě a Plzni a 28,33 tisíc v Praze, a tento 

příjem jim byl i po novele zachován.99 Pokud bychom tedy graf doplnily ještě o příjmy těchto 

obcí, dosahovala by jeho pravá strana hodnot nad hranicí vyobrazeného grafu. Z toho je 

patrné výsadní postavení těchto měst a vznik nového jevu ve financování obcí označovaného 

podle svého tvaru jako U-křivka či také jako J-křivka. 

Jedním z deklarovaných cílů novely bylo zvýšení výdajových možností malých obcí. 

K tomuto cíly měla přispět i snaha o zohlednění skutečnosti, že existují i jiné faktory, které 

mají vliv na výdaje obcí, než jen počet jejich obyvatel. Do té doby jediné existující kritérium 

počtu obyvatel podle velikostní kategorie bylo rozšířeno o dvě podpůrná kritéria, kritérium 

prostého počtu obyvatel a kritérium výměry obce. Váha každého z těchto kritérií pro výpočet 

procentního podílu na sdílených daních byla stanovena na 3 % a váha kritéria velikostní 

kategorie obcí se tak snížila na 94 %. Kritérium prostého počtu obyvatel je doplněním 

k propočtu velikostních kategorií, jehož cílem je více zohledňovat skutečných počet obyvatel 

obce a snižovat rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele. Kritérium výměry obce má 

zvýhodnit především malé obce s nízkou hustotou obyvatelstva, ale naopak s velkým územím 

obce. V tomto kritériu se projevuje snaha pokrýt financování nákladů, které mají obce 

například s udržováním místních komunikací na svém území a které tvoří, zejména u 

katastrálně velkých obcí značné částky. Zavedení tohoto kritéria je jednou z příčin výrazného 

zvýšení daňových příjmů nejmenších obcí. 

                                                
98 Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní) 
99 Podle důvodové zprávy k zákonu č. 377/2007 Sb., u Prahy ve výši 31,63 tis. Kč v případě hl. m. Prahy, a 
přibližně 19,15 tis. Kč u zbývajících tří měst. 
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Novela zákona z roku 2007 přinesla podle mého názoru řadu pozitivních prvků. Struktura 

daňových příjmů obcí byla zachována, významnou změnou bylo navýšení podílů obcí na 

sdíleních daních na úkor státního rozpočtu, a to ze stávajících 20,59 % na 21,4 % s cílem 

zmírnit dopady plynoucí z přechodu na nový způsob přerozdělení daňových příjmů. Zásadní 

změnou bylo ale především zavedení koeficientu postupných přechodů a odstranění 

skokových rozdílů mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí. Zohledněním i jiných 

faktorů, než byla velikostní kategorie podle počtu obyvatel, bylo také odstraněno téměř 

likvidační financování malých obcí do 100 obyvatel, které musely fungovat s příjmem o 

polovinu menším, než byl průměrný daňový příjem všech obcí.100  

Zároveň však novela znamenala i vytvoření tzv. U-křivky, která znamenala, že velikostní 

kategorie obcí od 500 do 10 tisíc obyvatel dostávaly nejmenší finanční prostředky ze 

sdílených daní v přepočtu na jednoho obyvatele. Snaha nastavit systém jiným způsobem a 

vyrovnat daňové příjmy těchto obcí vyvrcholila novelou zákona o rozpočtovém určení daní 

z roku 2012. 

2.1.4. Novela RUD v roce 2013 
 
U novely zákona o rozpočtovém určení daní provedené zákonem č. 295/2012 Sb., je potřeba 

v první řadě zmínit, že tato novela není první navrhovanou úpravou. Původní návrh novely 

rozpočtového určení daní byl vypracován již v roce 2011 Ministerstvem financí101 a na rozdíl 

od později přijaté úpravy počítal s výrazným snížením daňových příjmů čtyř největších měst 

v ČR, tj. Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. Poslední jmenovaná města, mimo Prahy, měla být 

zařazena jako další kategorie do systému postupných přechodů a měla tak ztratit výhodu 

přepočítávání zvlášť stanoveným koeficientem. Cílem úpravy bylo, podobně jako v následně 

přijatém návrhu, řešit situaci středně velkých obcí, které se ocitly na dně tzv. U-křivky. 

Prostředkem však mělo být poměrně drastické snížení daňových příjmů čtyř největších měst 

republiky. Praha měla podle tehdejšího návrhu přijít o téměř 2,2 miliardy Kč ročně a zbylá tři 

města každé o 0,9 miliardy Kč. Diskuse o novele rozpočtového určení daní se pak namísto 

konstruktivní debaty o efektivnějším nastavení systému financování omezila pouze na 

                                                
100 Průměrný příjem obcí bez hlavního města Prahy byl v roce 2006 7,44 tisíce Kč na jednoho obyvatele. Tohoto 
příjmu však dosahovala až města v kategorii 40 000 a víc. Malé obce do 100 obyvatel dosahovaly příjmu 4,02 
tisíce na jednoho obyvatele, obce do 300 obyvatel pak měly příjem 5,45 tisíce Kč na obyvatele. Vlastní výpočty 
dle důvodové zprávy k zákonu č. 377/2007 Sb. 
101 Sdružení místních samospráv, Návrh novely RUD zpracovaný ministerstvem financí, Dostupné z www: 
http://smscr.cz/navrhy_novely_rud.php  
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kampaň za snížení údajně zbytečně velkých příjmů těchto měst.102  Proti tomuto návrhu se 

však zvedla vlna kritiky, a to jak ze strany veřejnosti, tak ze strany některých zástupců obcí.103 

Výsledkem je pozměněná novela, s cílem řešit propad daňových výnosů u měst a obcí 

v kategorii s 500 až 10 000 obyvatel, nikoli však zcela na úkor největších měst, nýbrž opět 

navýšením podílu obcí na hrubém výnosu sdílené daně. Namísto původně navrhovaného 

zvýšení 21,34 % u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 22,96 % u ostatních 

daní mimo DPH104 tak byl podíl obcí na výnosu uvedených daní navýšen až na 21,93% a 

23,58%.105  

Brno, Plzeň a Ostrava také nebyly přiřazeny k ostatním městům do systému postupných 

přechodů. Přepočítávací koeficienty jim však byly stejně jako Praze sníženy.106 Očekávaná 

ztráta daňových příjmů byla proto v Praze 0,65 miliardy, a v ostatních městech poměrně podle 

jejich podílu na sdílených daních - v Brně 0,2 miliardy, v Ostravě 0,16 miliardy a v Plzni 0,09 

miliardy a to bez jakýchkoli přechodných kompenzací.107  

Následující graf zobrazuje dosavadní úpravu rozložení příjmů jednotlivých velikostních 

kategorií obcí a navrhovanou úpravu přijatého návrhu z roku 2012.  

 

                                                
102 Zajímavý je v této souvislosti rozhovor s Ing. Vladislavem Vilímcem, poslancem za ODS zveřejněný na 
stránkách Deník veřejné správy, Jak dopadne novela zákona o rozpočtovém určení daní?, ze dne 3.5.2012, 
Dostupný na www: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6540870  který k původnímu návrhu novely 
rozpočtového určení daní říká: „Jsem přesvědčen, že pan ministr Kalousek nebo pan Gazdík ani na minutu 
nepočítali s tím, že takový návrh má šanci na prosazení. Jedná se pouze o politickou hru v nastolení 
jednostranných a zjevně extrémních požadavků s cílem získat na svou stranu starosty menších obcí. Na výsledku 
už tolik nezáleží.“ 
Případně i prohlášení zástupce ODS na tiskové konferenci po jednání klubu, ze dne 6.9.2011, od minuty 1:37, 
Dostupné z www: http://www.youtube.com/watch?v=KrccKIoRgqg  
103 Například reakce předsedy Svazu města a obcí Dana Jiránka: „Odstranění tzv. U křivky v rozložení příjmů 
obcí je dlouhodobým požadavkem Svazu. Nemůžeme ale souhlasit s populistickou zkratkou – velkým vezmeme a 
jiným dáme. Razantní snížení příjmů největších měst by mohlo mít vážné dopady i na obyvatele okolních měst a 
obcí…“  Zdroj: KOUBKOVÁ J., Deník veřejné správy, Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k novele RUD, ze dne 
20.9.2011, Dostupné z www: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6505112&ht=u+k%F8ivka  
Nebo poměrně známá kampaň za zachování peněz pro Ostravu iniciativou ostravunedame.cz podpořená i tímto 
videem http://www.youtube.com/watch?v=lvu2E6olz7Q  
104 Naopak u DPH nedošlo k předpokládanému snížení na 19,93 % z dosavadních 21,4% již přijatému novelou 
zákona č. 370/2011 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty kvůli chystané penzijní reformě. 
Novelou zákona o rozpočtovém určení daní č. 295/2012 Sb., byl podíl obcí na DPH opět navýšen na 20,83 %, 
ještě před účinností novely zákona o DPH. 
105 Důvodová zpráva k zákonu č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), str. 7 a původní návrh novely Ministerstva financí, str. 8 
106 U Prahy byl koeficient snížen z 4,2098 na 4,0641 a u ostatních tří měst z 2,5273 na 2,2961. 
107 Důvodová zpráva k zákonu č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), str. 7 
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Graf č. 5: Daňové příjmy na obyvatele v jednotlivých velikostních kategoriích v roce 

2011 a navrhovaná úprava 

 
Zdroj: Převzato z důvodové zprávy k zákonu č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 

o rozpočtovém určení daní), str. 10 

 

V propočtech návrhu novely z roku 2012 je vidět vyrovnání v příjmech na jednoho obyvatele, 

obce v kategorii obcí s počtem obyvatel od 500 do 10 000 obyvatel, které se dostávají ze dna 

U-křivky. Nejvíce by přitom měla získat města ve velikostní skupině 2 000 až 5 000 obyvatel, 

jejichž daňové příjmy se zvýší na cca 135 % dosavadního stavu. Příjem tří největších měst na 

obyvatele se snižuje, avšak nijak dramaticky, cca z 18 tisíc na 17,4 tisíc na jednoho obyvatele. 

Příjem Prahy v grafu zachycen není, podle důvodové zprávy k návrhu mělo dojít k jeho 

snížení z 29,7 tisíc na 29,2 tisíce na jednoho obyvatele. 

Kromě snížení příjmů největších měst návrh počítá také se snížením příjmů zejména 

v nejnižších velikostních kategoriích obcí, a to vlivem omezení kritéria výměry katastrálních 

území obce. Původní návrh předpokládal omezení maximální započitatelné výměry ve výši 

3 ha na obyvatele s cílem snížit příjmy obcí s velkým extravilánem, nakonec se však i 

s ohledem na připomínky ze strany Svazu města a obcí přistoupilo k výši nastaveného 

omezení 10 ha na obyvatele. Zmírnily se tak alespoň částečně očekávané negativní dopady na 

rozpočty malých obcí s nízkou hustotou obyvatel, jejichž příjmy byly na základě kritéria 

výměry rapidně navýšeny v roce 2008, a které opět díky plánovanému omezení možné 
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započitatelné výměry na obyvatele čekal prudký pokles daňových příjmů.108 Kromě omezení 

kritéria výměry obce maximálním počtem hektarů, došlo i ke snížení procentního podílu 

kritéria postupných přechodů na rozdělení sdílených daní mezi obce. Váha tohoto kritéria 

byla snížena na 80 % s ohledem na zvýšení váhy kritéria prostého počtu obyvatel a zavedení 

nového kritéria, vycházejícího pravděpodobně z úvahy, že spádovost některých obcí a jejich 

důležitost pro okolí se promítá do kritéria počtu dětí v mateřských a základních školách. I 

zapojení tohoto hlediska pro rozdělení sdílených daní mezi obce znamená snížení daňových 

příjmů zejména u malých obcí do 300 obyvatel, které zpravidla nejsou školou vybaveny. 

V kategorii obcí do 1 500 obyvatel má školní zařízení jen nadpoloviční většina obcí, tj. cca 

59 %.109 

Otázka skokového zvýšení příjmů obcí na levé straně U-křivky však podle mne pořád zůstává 

otevřená. Osobně souhlasím s tím, že velká města plní řadu funkcí, kterou malá města 

zajišťovat nemohou a existuje proto oprávněně požadavek na jejich zvýšené financování. Ve 

výsledku, mi ale nepřijde adekvátní, aby měla například Plzeň se 160 000 obyvateli téměř o 

polovinu vyšší daňový příjem na hlavu než 100-tisícová Olomouc nebo Liberec,110  které 

nemají vlastní přepočítávací koeficient, řídí se postupnými přechody a ve výše uvedeném 

grafu se proto nacházejí právě ve zlomu mezi příjem 9,9 tisíce a 17,4 tisíce na obyvatele.  

Příjem obcí v jednotlivých velikostních kategoriích se tak zatím po poslední novele zákona o 

rozpočtovém určení daní poměrně sjednotil a pohybuje se okolo 9 tisíc Kč na obyvatele. Nová 

hlediska však přispěla k navýšení příjmů větších obcí, a to zejména zohledněním počtu dětí 

docházejících do škol v těchto obcích a zakotvením horní hranice výměry na jednoho 

obyvatele u řídce osídlených obcí. 

2.1.5 Shrnutí  
 

Z vývoje zákona o rozpočtovém určení daní, tak jak bylo popsáno výše, je zřejmé, že přijaté 

novelizace jsou vždy snahou o odpověď na aktuálně řešené problémy financování obcí. 

                                                
108  Například podle vyjádření SMO: „Obcím s velkým katastrem byly prostřednictvím koeficientu rozlohy 
podstatně navýšeny příjmy. Nynější návrh, který omezuje započitatelnou výměru na 3 ha na osobu, se však 
nedotýká jen tolik diskutované Modravy. Z výpočtů, které provedla Kancelář Svazu, vyplývá, že u 70 obcí 
dochází k meziročnímu poklesu na úrovni třetiny dnešních daňových zdrojů.“ Svaz obcí a měst České republiky, 
U-křivka konečně v řešení, ze dne 23.5.2012, Dostupné z www: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-
cinnosti/financovani-obci/u-krivka-konecne-v-reseni.aspx  
109 Deník veřejné správy, Možnosti změn rozpočtového určení výnosů daní obcím, Tabulka Četnost základních 
škol u jednotlivých velikostních kategorií obcí, ze dne 13.6.2006, Dostupné z www: 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6226242  
110  Podle kalkulačky daňových výnosů pro rok 2014 jsou předpokládané výnosy Plzně 17,3 tisíce Kč na 
obyvatele, Olomouce 10 tisíc Kč na obyvatele a téměř stejně velkého Liberce 10,1 tisíc Kč na obyvatele  (vlastní 
výpočty) Dostupné z www: http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud /    
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Z uvedených změn je patrná snaha o zákonodárce o hledání přiměřeného a spravedlivějšího 

systému financování obcí. Podle mého názoru je současná podoba systému financování obcí 

z rozpočtového určení daní poměrně stabilním a přijatelným řešením nastavení financování 

obecních rozpočtů. Změny, které jsou v zákoně přijímány, jsou pak právě reakcí na aktuální 

otázky o spravedlnosti rozložení příjmů mezi obce. Důležitá však podle mne je zejména 

skutečnost, že základní princip rozpočtového určení daní platící již od roku 2001, tj. podíl 

obcí na nejvýznamnějších daních vybíraných státem, se nemění. Podíl na mixu sdílených daní 

založených na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a dani 

z příjmů právnických osob je podle mne řešením, které zajišťuje obcím stabilní příjem ze 

státního rozpočtu a to bez ohledu na to, ve které velikostní kategorii se obec nachází. 

Nevýhodou tohoto systému však je, že nejde o vlastní příjem obcí. Naopak v podmínkách 

České republiky jsou vlastní příjmy obcí potlačovány právě na úkor existujícího systému 

rozpočtového určení daní. 111  Ačkoli je tedy podle mého názoru systém financování obcí 

z podílu na daních poměrně dobře nastaven, nemělo by být kvůli tomuto způsobu financování 

potlačována možnost obcí ovlivňovat vlastní příjmy. Nevýhodou financování obcí z podílu na 

sdílených daních je totiž právě skutečnost, že závisí pouze a jedině na rozhodnutí zákonodárce, 

jakým způsobem bude financování nastaveno a jestli podíl obcí na daních nesníží, tak jako 

tomu bylo například právě v souvislosti s poslední novelizací zákona o rozpočtovém určení 

daní, kdy novelou zákona č. 370/2011 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, 

došlo kvůli chystané penzijní reformě k snížení podílu obcí na DPH z dosavadních 21,4% na 

19,93 %. Obce mají jen minimální možnost ovlivnit rozhodnutí zákonodárce při přijímání 

různých novelizací zákona o rozpočtovém určení daní, a to prostřednictvím svých zástupců 

připomínkami k legislativnímu procesu. Možným deficitům současné právní úpravy, pokud 

jde o možnost obcí ovlivnit vlastní příjmy, se proto budu věnovat v následující podkapitole. 

                                                
111 KAMENÍČKOVÁ V., Deník veřejné správy, Rozpočtové určení daní, ze dne 26.4.2004, Dostupné z www: 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=5961359   
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2.2. Místní poplatky a daň z nemovitých věcí 
 

Místní poplatky a daň z nemovitých věcí tvoří společně cca 5,97 % z celkových příjmů obcí, 

z toho daň z nemovitých věcí představuje 3,98 % a místní poplatky dohromady 1,99 %. 

Nejsou tedy na první pohled příliš důležitým zdrojem financování. Místní poplatky a daň 

z nemovitých věcí jsou však důležité z toho hlediska, že jde o jediné příjmy obce daňového 

charakteru, o kterých může obec alespoň částečné rozhodovat a ovlivnit jejich výši.  

Místní poplatky, respektive místní daně jsou odpovědí na požadavek Evropské charty místní 

samosprávy, požadující pro místní společenství přiměřené vlastní zdroje.112  

V následující části práce se zaměřím na místní poplatky a daň z nemovitých věcí jako na 

příjmy obecních rozpočtů, jejichž potenciál může být v České republice ještě značně rozvinut. 

Na porovnání se dvěma různými úpravami sousedních států, Slovenska a Německa, je možné 

ukázat, jaké možnosti financování by obcím mohla poskytovat odlišná právní úprava.  

2.2.1 Místní poplatky 
 

Poplatky a daně se od sebe liší zejména tím, že „daně jsou většinou platby neekvivalentní, za 

které není poskytována přímá protihodnota, a zároveň platby, které mívají spíše periodický 

charakter, poplatky jsou většinou vybírány jednorázově, a to v souvislosti s nějakým 

protiplněním ze strany státu či jeho orgánů, kraje, obce apod. Mají tedy většinou povahu 

určitého ekvivalentu za poskytnutí služby, vydání povolení, rozhodnutí soudu v 

občanskoprávních věcech apod.“113  V České právní úpravě však stojí místní poplatky na 

pomezí těchto dvou příjmů, neboť podle Pelce: „Některé povinné platby, obsažené v zákoně 

o místních poplatcích, mají charakter poplatku – jsou platbou za získání výhody poplatníka 

omezením ostatních osob, jiné mají charakter daní.“114  

Místní poplatky v České republice zahrnují v současné době osm různých poplatků. 115 

V některých ohledech je blízká poplatkům místním skupina dalších poplatků označovaných 

                                                
112 Evropská charta místní samosprávy čl. 9 (3), in Sbírka zákonů ČR, částka 61, Sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 181: „Alespoň část finančních zdrojů místních společenství pochází z místních daní a 
poplatků, jejichž sazbu mohou místní společenství v mezích zákona stanovit.“ 
113 BAKEŠ, Milan a kolektiv Finanční právo, 5. vydání. Praha: 2009, Nakladatelství C. H. Beck, ISBN 978-80-
7400-801-6, 576 s., str. 90 
114 PELC, V. Místní poplatky. Oprávnění obcí. Povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů. 2. vydání. Praha : 
C. H. Beck 2013, Nakladatelství C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-454-4, 222 s. 
115 Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 1, a) poplatek ze psů, b) poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) 
poplatek z ubytovací kapacity, f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst, g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
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jako poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Pokud bychom při výpočtu podílu 

místních poplatků na celkových příjmech zohlednili i poplatky v oblasti životního prostředí, 

tvořil by jejich podíl spolu s místními poplatky cca 3,18 % všech příjmů obcí.  

Celkově místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí vykazují v roce 2012 pokles 

asi o jednu miliardu Kč. To je způsobeno především novelou zákona o místních poplatcích 

z roku 2011, kterou se v souvislosti se změnou zákona o loteriích ruší oprávnění obcí vybírat 

místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.116  

Místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí se od sebe liší především tím, že na 

rozdíl od místních poplatků nejsou poplatky a odvody v oblasti životního prostředí upraveny 

jedním zákonem, nýbrž jejich úprava je rozdělena do různých zákonů podle druhu ochrany 

životního prostředí. Všechny místní poplatky jsou také na rozdíl od poplatků v oblasti 

životního prostředí fakultativní, záleží tedy na rozhodnutí obce, zda místní poplatek zavede. 

Rozhodnutí o zavedení místního poplatku náleží do samostatné působnosti obce a poplatek se 

vyhlašuje obecně závažnou vyhláškou. Zákon o místních poplatcích navíc stanoví možnost až 

ztrojnásobení místního poplatku jako sankci za jeho včasné nezaplacení či neodvedení.117 To 

u poplatků v oblasti ŽP možné není. Nejvíce se místním poplatkům přibližují poplatky za 

povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních, poplatky za uložení odpadů a 

poplatek za komunální odpad, které také tvoří největší peněžní podíl z vybraných poplatků 

v oblasti životního prostředí. 118 Stejně jako u místních poplatků je jejich jediným příjemcem a 

správcem obec.119 Největší rozdíl mezi těmito poplatky a místními poplatky je, že nejsou 

fakultativní, nýbrž obligatorní. Obec tak nemůže rozhodnout, že na jejím území se daný 

poplatek nebude platit. U poplatků v oblasti životního prostředí je také oproti místním 

poplatkům stanovena rigidnější sazba, kterou nemohou obce měnit.  

                                                                                                                                                   
komunálních odpadů, h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace. 
116 Odbor dozoru  a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, v Praze dne 2.1.2012, Informace k problematice 
novelizací zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích ve vztahu k metodické činnosti Ministerstva vnitra 
ohledně zpoplatnění hazardu 
Místní poplatek byl nahrazen novým odvodem z loterií a jiných podobných her podle § 41i zákona České 
národní rady č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Systematicky byl vyřazen z místních 
poplatků a převeden do ostatních odvodů z vybraných činností a služeb, viz. Vládní návrh Zprávy o plnění 
státního rozpočtu za 1. pololetí 2012, III. Hospodaření územních rozpočtů 
117 Zákon České národní rady č. 565/1990, Sb., o místních poplatcích, § 11 odst. 3 
118 Podle Státního závěrečného účtu za rok 2011 činily poplatky za komunální odpady kam patřily poplatky 
podle zákona o odpadech i zákona o místních poplatcích celkem 3,5 miliardy Kč. Druhou největší položku 
1,7 miliardy tvořil příjem z poplatku za uložení odpadu.  
119 Až na poplatek za uložení odpadu, který se dělí na základní a rizikovou složku. Obec je příjemcem poplatku 
pouze u základní složky, u rizikové složky je to Státní fond životního prostředí. Viz § 48 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech 
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U poplatku za komunální odpad podle zákona o odpadech se úprava přibližuje místním 

poplatkům ještě více. Poplatek je vlastně alternativou k místnímu poplatku za provoz systému 

komunálních odpadů, který obec stanoví obecně závaznou vyhláškou a jeho výše je omezena 

jen náklady obce vyplývající z nakládání s komunálním odpadem podle počtu a objemu 

nádob.  

V podstatě podle mne není mnoho důvodů, aby se dělal velký rozdíl mezi místními poplatky a 

poplatky z oblasti ochrany životního prostředí. Naopak, na skutečnosti, že jsou si tyto 

poplatky tak podobné s poplatky místními je podle mne nejlépe vidět nedokonalost současné 

právní úpravy, která dává obcím tak malou pravomoc, pokud jde o financování obecních 

rozpočtů z místních finančních zdrojů. Nevidím zároveň důvod, proč by do této soustav 

místních daní nemohly být zároveň zařazeny navíc i vybrané poplatky z oblasti životního 

prostředí. Je zřejmé, že u těchto poplatků existuje zájem jejich obligatornosti. Pokud však 

zůstane zachována určitá minimální sazba a obligatornost poplatku, neexistuje podle mne 

důvod, proč by nemohly být tyto poplatky součástí soustavy místních poplatků a proč by se 

nemohly v jednotlivých obcích lišit. Rigidní sazba poplatků v oblasti životního prostředí 

stanovená zákonem nepřináší podle mne žádaný účinek, kterým má být především 

předcházení negativním dopadům na životní prostředí nebo alespoň jejich částečná 

kompenzace. Domnívám se, že u poplatků v oblasti životního prostředí by úprava zajišťující 

obcím možnost ovlivňovat alespoň částečně výši poplatku, minimálně tak jako je tomu dnes u 

poplatků místních, zajistila tlak obcí na znečišťovatele životního prostředí. Neboť obce a 

jejich občané jsou těmi subjekty, kterých se znečištění týká bezprostředně. „Obchodování 

s kvalitou životního prostředí“ ve smyslu dobrovolného zhoršování podmínek za úplatu, by se 

dalo podle mne předejít právě nastavením spodní hranice sazby. Takové uspořádání by 

znamenalo pro obce nejen možnost pomocí rozpočtové politiky částečně ovlivňovat kvalitu 

životního prostředí na jejich území, ale zároveň by mohlo zajistit zvýšení příjmů obecních 

rozpočtů. Obzvlášť, pokud by tato změna pro obce neznamenala žádné dodatečné náklady, 

neboť například u již zmíněných poplatků v oblasti životního prostředí jsou již v současnosti 

správcem daně. 

Jak již bylo uvedeno, stanoví Evropská charta místní samosprávy jako jeden z požadavků na 

financování územních samosprávných celků, podmínku že „alespoň část finančních zdrojů 

místních společenství pochází z místních daní a poplatků, jejichž sazbu mohou místní 

společenství v mezích zákona stanovit.“120 Přestože není Česká republika touto podmínkou 

                                                
120  Evropská charta místní samosprávy čl. 9 (3), in Sbírka zákonů ČR, částka 61, Sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 181 
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oficiálně vázána, existuje u nás systém místních poplatků, které mohou na svých územích 

obecně závaznou vyhláškou stanovit obce.  

Rozlišujeme dvojí funkci místních poplatků, a to funkci fiskální a funkci regulační.121 Fiskální 

funkce místních poplatků má za cíl zejména zvýšit příjmy obecních rozpočtů. Funkce 

regulační si klade za cíl zpoplatněním regulovat některé pro obec nežádoucí činnosti či 

negativní jevy vzešlé z určitých činností. V České republice jsou však tyto dvě funkce 

limitovány omezeními uloženými právní úpravou při ukládání místních poplatků. První 

omezení vyplývá již z taxativně vymezených činností/věcí, které mohou být předmětem 

místního poplatku.122 Obec proto nemůže na svém území stanovit obecně závaznou vyhláškou 

žádné jiné poplatky jako poplatky místní, například poplatek za hlášení místního rozhlasu, 

poplatek za pronájem hrobového místa nebo obecního sálu. 123  Nebo i dříve existující a 

v současné době zapomenuté poplatky z reklamních zařízení, z prodeje alkoholických nápojů 

a tabákových výrobků124 nebo poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.125 Vychází se 

přitom z úpravy Listiny základních práv a svobod, která stanoví, že „daně a poplatky lze 

ukládat jen na základě zákona,“ a nelze proto podzákonným právním předpisem stanovit 

novou daňovou povinnost, která neexistuje v zákoně, tj. například právě obecně závaznou 

vyhláškou. 126   Výklad šel však při omezení obcí jednajících podle zákona o místních 

poplatcích ještě dál. Zákon o místních poplatcích, tak nejenže taxativně vymezuje předmět 

poplatku, ale je podle současné judikatury natolik kogentní, že obcím se neumožňuje ani 

vytvářet při zavádění místních poplatků další pravidla či ukládat další povinnosti nad rámec 

právní úpravy.127  

Dalším omezením při ukládání místních poplatků je zákonem stanovené rozmezí, ve kterém 

se může pohybovat sazba zaváděného poplatku. Obcím je ponechána možnost uvážení zda a 

                                                
121 Kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra České republiky, Doporučení pro obce a města, 
Obecní daně (místní poplatky, daň z nemovitostí, poplatek za komunální odpad), Edice dobré správní praxe, 
2009, str. 10 
122 V současnosti tedy jen psi, lázeňský či rekreační pobyt, užívání veřejného prostranství, vstupné na vybrané 
akce, využitá lůžková kapacita, vjezd motorovým vozidlem do vybraných míst, zhodnocení stavebního pozemku 
a provoz systému nakládání s komunálním odpadem. 
123 I když jsou tyto platby často označované právě jako poplatky, jde většinou o protiplnění uskutečněné na 
základě smluvního vztahu. Např. smlouva o nájmu hrobového místa, smlouva o nájmu obecního sálu. 
124 Oba poplatky existovaly do roku 1994. Viz Kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra České 
republiky, Doporučení pro obce a města, Obecní daně (místní poplatky, daň z nemovitostí, poplatek za 
komunální odpad), Edice dobré správní praxe, 2009, str. 12 
125 Zrušený zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších 
změnách daňových a pojistných zákonů 
126 I když obecně závazné vyhlášky prodělaly od roku 1989 zajímavý vývoj a v současné době lze na jejich 
základě v rámci samostatné působnosti ukládat i nové povinnosti, neexistující jinde v zákoně. S výjimkou právě 
povinností daňových. Viz Pl. ÚS 45/06 a Pl. ÚS 35/06. 
127 PELC, V. Místní poplatky. Oprávnění obcí. Povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů. 2. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2013, 222 s. 
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v jakém rozsahu určitý poplatek zavedou, ale vždy existuje hranice, kterou nesmí sazba 

poplatku přesáhnout.128  

Posledním omezením při rozhodování obcí o stanoveném místním poplatku, je řada 

existujících zákonem stanovených výjimek z poplatku, které musí obec při vydání obecně 

závazné vyhlášky respektovat.129   

V další části práce provedu srovnání úpravy v České republice s úpravou místních poplatků u 

dvou sousedních států, přičemž toto srovnání uvádím zejména jako inspiraci pro možnou 

budoucí úpravu místních poplatků. Za srovnávané úpravy jsem zvolila místní poplatky na 

Slovensku, jakožto úpravy země, která s námi dlouhé roky sdílela právní systém a která 

přestože vycházela s podobného právního prostředí, udělala v oblasti místních daní 

v posledních letech poměrně zásadní kroky, a úpravy v Německu, neboť německý právní 

systém byl pro českou právní úpravu vždy inspirací a východiskem. 

Nastavení financování obcí na Slovensku je odlišné než v České republice. Vzhledem k tomu, 

že cílem této práce není rozebírat finanční autonomii obcí na Slovensku, nýbrž posoudit 

efektivnost hospodaření obcí v Čechách, nebudu se proto nijak podrobně věnovat struktuře 

příjmů obecních rozpočtů u našich sousedů. Je však podle mě nutné zmínit, že na rozdíl od 

naší právní úpravy, kde je rozložení daňových příjmů mezi obce a stát poměrně rovnoměrné, 

co do příjmů ze stabilních na nestabilních daní (např. DPH jako velmi stabilní příjem a 

naopak daň z příjmů fyzických osob jako příjem nestabilní) je slovenská úprava poněkud 

odlišná. Na Slovensku je jediným daňovým příjmem obcí a vyšších územních celků daň 

z příjmů daň z příjmů fyzických osob, kterou si však obce a vyšší územní celky rozdělují 

celou.130 Místní daně tak hrají na Slovensku při financování místních rozpočtů důležitější roli 

než v České republice. To však není důvodem pro to, aby se česká úprava nemohla úpravou 

místních daní na Slovensku alespoň částečně inspirovat.  

                                                
128 U poplatku ze psů je to maximální sazba 1500 Kč za psa za rok (pokud nejde o druhého a dalšího psa), u 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt maximálně 15 Kč/osoba/den, u poplatku za užívání veřejného 
prostranství 10 Kč/m2 nejde-li o zvláštní užívání, u poplatku ze vstupného maximálně 20% ze vstupného, u 
poplatku z ubytovací kapacity max. 6 Kč/lůžko/den, u poplatku za povolení vjezdu max. 20 Kč/den, u poplatku 
za provoz systému komunálních odpadů max. 250 Kč/osobu/rok a až 750/osobu/rok podle nákladů, u poplatku 
za zhodnocení stavebního pozemku je omezením rozdíl cen před a po.  
129 Příkladem uveďme že poplatek ze psa neplatí ze zákona osoba s těžkým zdravotním postižením, která je 
držitelem průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů nebo osoba provozující útulek zřízený obcí, poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt neplatí osoby mladší 18 let, starší 70 let a vojáci, poplatek ze vstupného se neplatí 
z akcí jejichž výtěžek jde na charitativní účely, atd. 
130 TOTH P., Financování obcí na Slovensku a porovnání s Českou republikou, in Deník veřejné správy, ze dne 
17.5.2006, Dostupné z www: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6222404  
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V roce 2012 představovaly místní daně na Slovensku celkový příjem obecních rozpočtů ve 

výši 172,827 mil. Eur.131  To je přepočítáno kurzem k 1.1.2012 cca 4 458,9 milionů Kč. 

Přičemž ve stejném období tvořily příjmy z místních poplatků ve skoro dvakrát 

početnější České republice 4 807 milionů Kč.132 

Místní daně jsou na Slovensku upraveny zákonem č.582/2004 z. Z., zákon o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stejně jako 

v České republice zákon přesně určuje předmět zdanění.133 Na rozdíl od naší úpravy však 

slovenský zákon stanoví jen obecný právní rámec a neobsahuje žádná další omezení. Na 

obcích je tak ponecháno zejména určení sazby daně, a to v jakékoli výši. 134   Zároveň 

slovenská úprava neobsahuje množství výjimek, stanovících, ve kterých případech daň uložit 

nelze. Jedinou výjimkou, kdy slovenský zákonodárce stanovil omezení výše sazby, kterou 

může obec udělit je u daně, kterou v českém právu nemáme zavedenou ani v místních 

poplatcích, a to daně za jadrové zariadenie, česky jaderné zařízení. Přitom extrémní případy 

zdanění, kdy by obce zneužívaly nově nabytého práva určit libovolně daňovou sazbu, se 

skoro nevyskytují. Místní daně se však na Slovensku staly předmětem návrhu skupiny 

poslanců Národní rady Slovenské republiky, která žádala pro rozpor s Ústavou zrušení 

ustanovení zákona o miestných daniach, která upravují možnost obcí stanovit sazbu místní 

daně v libovolné výši. Předmětem žádosti byly i případy čtyř obcí, které podle poslanců 

svými obecně závaznými vyhláškami díky absenci maximálních možných limitů daní 

nepřiměřeně vysokou sazbou u daně z nemovitých věcí na svém území ohrozily ústavní právo 

vlastnit majetek a podnikat. 135   Šlo o čtyři slovenské obce Drahňov, Jastrabie pri 

Michalovciach, Iňačovce a Čechov. 136 Ústavní soud Slovenské republiky o tomto návrhu 

rozhodl v letošním roce v zatím nezveřejněném rozhodnutí PL. ÚS 5/2012, když návrhu 

                                                
131 Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2012,  
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9030  
132 ČSÚ Příjmy krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí (Příjmy obcí) 
133  Na Slovensku místní daně tvoří: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie. Plus daň z 
motorových vozidiel, kterou ukládají VÚC. Obec také ukládá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
134 Například u daně za psa v § 25 „Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok“ , u dane 
za užívanie verejného priertranstva v § 33 „Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách 
za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.“ nebo u dane za 
predajné automaty § 47 „Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.“ 
135 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, Pl. ÚS 5/2012-26, ze dne 11.4.2012, Dostupné z www: 
http://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=434166  
136 Například v obci Drahňov je stanovena sazba daně z u zastavěných ploch, nádvoří a stavebních pozemků ve 
výši 64 % a daň z prodejního automatu či nevýherního hracího přístroje 331 Eur ročně. Viz Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Drahňov č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti a Všeobecne záväzne nariadenie obce 
Drahňov č. 2/2013 o miestnych daniach, Dostupné z www: http://www.drahnov.sk/sk/-dokumenty  
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poslanců nevyhověl a nezrušil uvedená ustanovení zákona pro jejich rozpor s Ústavou, neboť 

obce podle něj požívají v dané problematice jistou míru autonomie a navrhovatelům se 

nepodařilo prokázat oprávněnost případného zásahu do této autonomie, ke kterému by došlo 

zrušením navrhovaných ustanovení.137 

Německá úprava místních daní jde pak ještě dál než na Slovensku. Podle článku 105 odst. 2a 

německé Ústavy mohou jednotlivé spolkové země vydávat zákony o místních daních, za 

předpokladu, že stejná daň neexistuje na federální úrovni.138 Spolkové země vydávají tzv. 

Kommunalagabengesetze, tedy zákony o místních daní, kterými stanoví daně na úrovni země. 

Pravomoc, která je jim svěřena Ústavou, ale také často pověřují místní úroveň. 139  Pravomoc 

místní samosprávy je stejně jako u spolkových zemí vymezena negativním způsobem, obce a 

kraje mohou stanovit jakékoli místní daně, které nejsou stanoveny již na úrovni země, 

respektive federace a zároveň jsou zákonem výslovně určeny věci nebo činnosti, které 

nemohou být předmětem zdanění.140  

Mezi nejčastější místní daně patří daň za psa, daň ze zábavy (daň ze vstupného do kina, na 

diskotéku, z herních zařízení), daň z druhého bydlení, daň z lovu a daň z rybolovu. 141 

Objevují se ale i daně méně obvyklé například daň z prostituce, opalovací daň, daň z piva, 

daň z kávy, daň za zbytečný policejní výjezd, daň za koně, daň za zbraň.142 

Z výše uvedeného je zřejmé, že úprava místních daní v Německu je vůči obcím poměrně 

vstřícná. Jedinými mantinely, které obce při stanovení místní daně mají, jsou totiž výjimky, 

které výslovně určuje zákon a skutečnost, že obce nemohou znovu zdanit to, co již bylo 

                                                
137Elektronická Zbierka zakonov, Informácie zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstev SR, SÚDY:Zákon o 
miestnych daniach nie je protiústavný, rozhodol ÚS, Dostupné z www: http://www.zbierka.sk/sk/aktuality/s-
uacute-dy-zkon-o-miestnych-daniach-nie-je-protistavn-rozhodol-uacute-s.a-1431.html  
138 Verbrauch- und Aufwandsteuern, Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, znění dostupné např. 
z http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_10.html  
139 KIRCHHOF, P., Bundessteuergesetzbuch: ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts, str. 137, 
Dostupné z www: 
http://books.google.cz/books?id=QqybzXQ5QrgC&pg=PA138&dq=kommunalabgabengesetz+alle&hl=sk&sa=X&ei=VZXq
Uu60JJLV4ATW84HQAw&ved=0CDsQ6AEwAg#v=onepage&q=kommunalabgabengesetz%20alle&f=false  
140 Například v Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) zákon stanoví v § 3, že obce a 
kraje mohou stanovit místní daně s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny zemi. Dále se v § 3 stanoví, že nelze 
ukládat daň z filmových představení, daň z nápojů a alkoholických nápojů. http://www.gesetze-
rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/1lz2/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-KAGSH2005rahmen:juris-
lr00&documentnumber=14&numberofresults=43&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true 
Kommunalabgabengesetz (KAG) Bayern zakazuje ocím ukládat například daň ze zmrzliny, daň ze zábavy, daň 
z lovu a daň z nápojů. http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-
KAGBY1993rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs .  
141 KIRCHHOF, P., Bundessteuergesetzbuch: ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts, str. 139,140 
142 „Sexsteuer, Bräunungssteuer, Biersteuer, Kaffeesteuer, Blaulichtsteuer, Pferdesteuer, Waffensteuer.“  Kölner 
Stadt-Anzeiger, Die kuriosesten Steuern in Deutschland, Dostupné z www: 
http://www.ksta.de/archiv,16592382,11974080.html a Handelsblatt, Betten, Jagd, Sex: Deutschlands absurdeste 
Steuern, z 29.6.2011, Dostupné z www: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/betten-jagd-sex-
deutschlands-absurdeste-steuern/3562590.html?slp=false&p=5&a=true#image  
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zdaněno na federální nebo státní úrovni. Obce v Německu tak disponují skutečnou zdaňovací 

pravomocí, neboť jsou oprávněny nejen určovat libovolnou sazbu daně, ale i její základ.  

2.2.2 Daň z nemovitých věcí 
 

Určení příjmu daně z nemovitých věcí jako příjmu obecních rozpočtů upravuje zákon o 

rozpočtovém určení daní, který v § 4 odst. 1 písm. a) stanoví, že příjemcem výnosu daně 

z nemovitých věcí je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. Daň z nemovitých věcí 

je v České republice v současnosti jedinou daní, jejíž celý příjem připadá obcím. Následující 

graf zobrazuje vývoj celkového výnosu daně z nemovitých věcí vybraný v letech 2007 až 

2012. 

 

Graf č. 6: Vývoj výnosu daně z nemovitých věcí od roku 2007 až 2012 
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Zdroj: Vlastní výpočty143 

 

Samotná daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 

věcí.144 Daň z nemovitých věcí je rozdělena na dvě části, a to na daň z pozemků a daň ze 

staveb a jednotek. Předmětem daně však nejsou všechny pozemky, ani všechny stavby a 

jednotky. Zákon stanoví, které pozemky či stavby a jednotky zdanění nepodléhají a zároveň 

obsahuje množství výjimek znamenajících osvobození od daně, a to zejména podle účelu ke 

                                                
143Vlastní výpočty dle údajů ČSÚ, FIN4010UC_KR,Příjmy krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí (Příjmy obcí) 
144 Účinností zákonného opatření Senátu 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva o změně některých zákonů byla provedena novelizace tohoto zákona, kterou byl mimo jiné 
změněn i jeho dosavadní název. Pojem nemovitost je totiž v novém občanském zákoníku nahrazen pojmem 
nemovitá věc. 
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kterému je pozemek, stavba nebo jednotka využívána, či stanoví výjimku v závislosti na tom, 

kdo je jejich vlastníkem.145  

Přestože je příjem daně z nemovitých věcí výlučným příjmem obce, na jejímž území se 

nemovitost nachází, není možné daň z nemovitých věcí ani po přijetí nové právní úpravy 

v roce 2014 zcela označit za klasickou místní daň. Nehledě na to, že je zákonem přesně 

vymezen předmět daně, určeno množství výjimek, které zdaněny být nemohou, jsou obce dále 

omezeny stanoveným základem, ze kterého se daň z nemovitých věcí počítá a pevně určenou 

výší sazby daně. Obce mají pouze omezené nástroje, kterými mohou velikost příjmů z daně 

z nemovitých věcí na svém území ovlivnit. 

Jak už bylo řečeno, předmětem daně jsou pozemky, stavby a jednotky, které se nacházejí na 

území České republiky. Nejsou jím však zcela všechny pozemky, stavby či jednotky, 

předmětem daně nejsou například pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami, některé lesní 

pozemky, pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků, pozemky určené pro 

obranu České republiky nebo pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve 

spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.146 

Existuje také celá řada pozemků nebo staveb, které ačkoli jsou předmětem zdanění, spadají do 

zákonem stanovených výjimek od daně osvobozených. Obecně lze říci, že účelem těchto 

výjimek je především podporovat vybrané činnosti, osvobodit od daně pozemky, stavby a 

jednotky ve vlastnictví určitého subjektu, osvobodit od zdanění obecně prospěšné 

pozemky, stavby a jednotky nebo stavby, pozemky a jednotky spojené s infrastrukturou.  

Nová úprava účinná od 1.1.2014 přichází především ze změnou pojmosloví a přizpůsobuje 

zákon o nemovitých věcech nové úpravě soukromého práva po jeho rekodifikaci.147 Mimo 

jiné nová úprava také rozšiřuje výčet subjektů daně z nemovitých věcí, zavádí nový pojem 

zdanitelné stavby a dále například nahrazuje dosavadní úpravu zvýšení daně za nebytový 

prostor určený k podnikání samostatným ustanovením § 11a. Pokud však jde o výjimky 

osvobozené ze zákona od daně, došlo k zásadnější úpravě již v roce 2009, kdy byly novelou 

zákona o dani z nemovitých věcí zrušeny dvě významné výjimky. Tyto výjimky se týkaly 

široké řady nemovitostí, neboť na základě nich docházelo k osvobození novostaveb 

a osvobození zrekonstruovaných staveb, u kterých byla snížena jejich tepelná náročnost. 

Posledním zdaňovacím obdobím, ve kterém byly osvobozeny od daně z nemovitých věcí 
                                                
145 §4 zákona vyjmenovává pozemky osvobozené od daně z pozemku a § 9 stavby a jednotky osvobozené od 
daně se staveb a jednotek. 
146 Viz § 2 odst. 2 zákona č. 338/1992 o dani z nemovitých věcí a § 7 odst. 2 tamtéž 
147 Srov. Důvodová zpráva Ministerstva financí k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně 
daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva o změně některých zákonů, Dostupné z www: 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-senatu-c-344-2013-sb-15110  
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novostavby, byl rok 2009 a pro zrekonstruované budovy to byl rok 2012. Při zrušení těchto 

výjimek bylo užito nepravé retroaktivity, neboť výjimky byly zrušeny i u těch staveb, které by 

podle tehdejší platné úpravy měly nárok na osvobození od daně ještě několik let po roce 

2009. 148  Efekt, který mělo zrušení výjimek na příjem obecních rozpočtů je vidět i na 

rostoucích příjmech z daně z nemovitých věcí mezi lety 2008 a 2010. Podle důvodové zprávy 

měla tato změna zmenšit existující značně rozsáhlý prostor pro osvobození od daně ze staveb 

a také odstranit neopodstatněnou daňovou nespravedlnost, kdy poplatníci, kteří bydlí 

v nových obytných domech nebo bytech a jsou osvobozeni od daně ze staveb, nepřispívají 

skrze tuto daň k úhradě veřejných služeb zajišťovaných obcemi, třebaže jich plně využívají. 

V neposlední řadě bylo cílem zrušení těchto výjimek umožnit obcím efektivněji využívat 

místní koeficient, zavedený novelou zákona o dani z nemovitých věcí v roce 2008.149 

Pokud bychom se podívali na možnosti, které jsou obcím ze zákona dány, pro ovlivnění výše 

příjmů obecních rozpočtů z daně z nemovitých věcí, existují celkem tří způsoby, kterými 

mohou obce navýšit svůj příjem z daně z nemovitých věcí. Jde o možnost zvýšení 

koeficientu přiřazeného obci dle počtu obyvatel, zavedení koeficientu 1,5 pro vybrané 

stavby a v neposlední řadě stanovení místního koeficientu, kterým se násobí daňová 

povinnost poplatníku u daně z nemovitých. Nyní se zaměřím na tyto prostředky a rozsah 

jejich využívání obcemi v praxi.  

Jak už bylo řečeno, je jedním z nástrojů, kterými mohou obce zvýšit příjem z daně 

z nemovitých věcí možnost zvýšení koeficientu přiřazeného obci podle počtu obyvatel.150 

Obce jsou v zákoně o dani z nemovitých věcí rozřazeny dle počtu obyvatel, s tím že každé 

z velikostních skupin obcí se sazba daně z uvedených pozemků/nemovitostí 151  násobí 

stanoveným koeficientem. Obce mohou výši koeficientu ovlivnit již od novely z roku 1994, a 

to tím způsobem, že mohou koeficient zvýšit, nejvýše však o jednu kategorii, nebo naopak 

snížit obecně závaznou vyhláškou až o tři kategorie. Až do roku 2008 byl přitom u obcí 

s počtem obyvatel méně než 300 stanoven tento koeficient na 0,3 a obcí s počtem obyvatel do 

600 na 0,6. Pokud tedy tyto obce nestanovily obecně závaznou vyhláškou vyšší koeficient, 

znamenalo to v podstatě, že svým obyvatelům odpouštěly část daně z nemovitých věcí, neboť 

tuto daň vybírali jen z 60 % respektive z 30 % v nejmenších obcích. V současné době existují 

koeficienty od 1,0 do 4,5 s možností zvýšení na 5,0 v Praze. Koeficient 1,0 pak znamená, že 
                                                
148 Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů 
149 Důvodová zpráva k zákonu č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů 
150 Dle § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí 
151 Jde pouze o stavební pozemky a obytné budovy a jednotky. 
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obec ponechává sazbu daně stanovenou zákonem ve výši 100 % a nijak ji nenásobí. 

Koeficient 5,0 naopak znamená, že sazba daně je v této obci 5 x vyšší než v obci s nejnižším 

koeficientem, tedy se sazbou danou zákonem. V současnosti nevyužívá svého oprávnění 

zvýšit minimální koeficient dle počtu obyvatel u daně ze stavebního pozemku až 4 849 měst 

nebo městských částí, neboť v těchto obcích je stanoven základní koeficient dle velikosti obce 

na 1,0. Podobně u koeficientu daně pro obytné domy nevyužilo možnosti zvýšit základní 

koeficient obecně závaznou vyhláškou 4 856 měst nebo jejich částí.152  

V rozdělení obcí podle výše koeficientu stanoveného dle počtu obyvatel je možné spatřovat 

určitou snahu zákonodárce o vyjádření skutečnosti, že nemovitosti nemají stejnou hodnotu a 

že hodnota nemovitosti je ovlivněna i jejím umístěním. Zákonodárce jakoby zde předpokládal, 

že nemovitosti ve větších městech budou mít vyšší cenu než nemovitosti v malých městech či 

obcích. Obcím je dána možnost tento předpoklad modifikovat v jednotlivých částech obce jen 

částečně, pokud jí je dána možnost posunu hodnoty koeficientu o jednu kategorii vzhůru či o 

tři dolů. Toto oprávnění má však zřejmé nedostatky, spočívající jednak v omezené roli 

koeficientu, který je stejně fixován na velmi nízkou sazbu daně153 a také ve skutečnosti, že 

stanovení koeficientů podle velikosti měst odráží rozdíly v cenách nemovitostí jen velmi 

hrubým způsobem. Příkladem lze uvést nemovitost, která se nachází na Praze 1 a nemovitost 

v Praze – Dolních Počernicích, jejichž vlastníci, pokud mají tyto nemovitosti stejnou výměru 

a stejný počet podlaží budou odvádět stejnou daň, i přestože je zřejmé, že hodnota 

nemovitostí stejná nebude.  

Další možností jak mohou obce navýšit příjem z daně z nemovitých věcí, je možnost obecně 

závaznou vyhláškou stanovit koeficient 1,5, kterým se násobí sazba daně u vybraných 

staveb. Obcím je dána možnost navýšit sazbu daně u těch staveb, na které se neaplikuje 

koeficient dle počtu obyvatel. Možnost stanovit tento koeficient využívá však pouze menšina 

českých obcí, případně jejich částí, a to 1476 obcí nebo jejich částí u staveb pro rodinnou 

rekreaci, 801 staveb určených k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním 

hospodářství, 875 u staveb určených k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, 

                                                
152 Vlastní výpočty podle dat k 1.1.2013.  Finanční správa, Přehled koeficientů k dani z nemovitých věcí 
platných k 1.1.2013. Příloha DNE koef. 6/4 pro pozemky a Příloha DNE koef. dle §11/4 pro stavby. Dostupné 
z www: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitosti/informace-stanoviska-a-
sdeleni/2012/prehled-koeficientu-k-dani-z-nemovitosti-3981  
153 Sazba daně u stavebních pozemků, obytných budov a ostatních jednotek činí 2,00 Kč za m2. Do roku 2009 
přitom představovala tato sazba pouze 1,00 Kč za m2. V roce 2009 došlo s účinností od 1.1.2010 k navýšení 
všech sazeb u daní z nemovitých věcí a to na dvojnásobek. I to je pak důvodem zvýšení příjmů  z daně 
z nemovitých věcí v roce 2010, které je vidět na grafu č.  zachycujícím vývoj výnosu daně z nemovitých věcí od 
roku 2007 až do roku 2012. Viz zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem 
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, Část první: změna zákona o dani z nemovitých věcí. 
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energetice, ostatní zemědělské výrobě v a 869 měst a městských částí zavedlo koeficient 1,5 u 

daně ze staveb pro ostatní podnikatelskou činnost.154  

Poslední možností, kterou obce mají, aby zvýšily příjem z daně z nemovitých věcí, je 

možnost stanovení místního koeficientu. Obec může stanovit na svém území koeficient 

2,3,4 nebo 5, kterým se násobí daň za jednotlivé druhy pozemků a staveb. Místní koeficient se 

liší od výše uvedených koeficientů, neboť se jím nenásobí pouze sazba vybírané daně, ale 

vyměřená daň samotná. Místní koeficient je tak posledním krokem před stanovením výsledné 

daně, kdy se zjednodušeně řečeno daň vypočítaná podle předchozích ustanovení zákona 

vynásobí místním koeficientem. Místní koeficient se uplatní u všech daní z nemovitých věcí 

mimo orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů kde se 

daň počítá z výměry pozemku a ceny půdy stanovené vyhláškou.155  

Místní koeficient byl zaveden zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

který mimo jiné novelizoval zákon o dani z nemovitých věcí. Podle důvodové zprávy se 

„předpokládá, že tento místní koeficient využijí obce k získání příjmů do svých rozpočtů k 

financování akcí ve prospěch občanů a v souladu s místními podmínkami.“156 Následující graf 

zachycuje počet obcí, které využily možnosti zavést místní koeficient již od prvního roku, kdy 

bylo možné místní koeficient uplatnit a následné kolísání v počtu obcí se zvýšeným místním 

koeficientem. 

 

                                                
154 Vlastní výpočty podle dat k 1.1.2013.  Finanční správa, Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 
1.1.2013. Příloha DNE koef. 1.5 dle § 11/3b. Dostupné z www: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/dane/dan-z-nemovitosti/informace-stanoviska-a-sdeleni/2012/prehled-koeficientu-k-dani-z-nemovitosti-
3981 
155 Tato daň je jedinou daní z nemovitostí, kde není pevně určená výše sazby za m2, nýbrž jde o procento 
z hodnoty pozemku, stanovené vyhláškou. U výpočtu daně z orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 
a trvalých travních porostů je tak snaha alespoň částečně zohlednit, že ne všude je půda stejně úrodná a dosahuje 
stejného výnosu. Viz vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 
Podle mého názoru je však i snaha o přístup ke zdanění podle hodnoty pozemku (ad valorem) v tomto případě 
zbytečný a to vzhledem k nízkému nastavení sazby u této daně, která nedosahuje ani 1%. Příkladem si lze vzít 
dvě obce Dubčany u Choliny (obec A), kde činí cena výše uvedených pozemků 16,63 Kč za m2, tedy nejvyšší 
sazba ve vyhlášce a Josefův důl u Jablonce nad Nisou (obec B) s nejnižší sazbou za m2 o velikosti 1 Kč. Základ 
daně v obci A u pozemku o velikosti 100 m2 1663 Kč, u obce B je to u stejného pozemku 100 Kč. Což vypadá 
jako značný rozdíl, avšak ve výsledku bude vzhledem k nízké procentní sazbě zdanění výsledná daň v obci A 
cca12,5 Kč a v obci B 0,75 Kč.  
156 Sněmovní tisk 222/0, část č. 3/2, Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, Zvláštní část, str. 268, Dostupné z www: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=11050  
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Graf č. 7: Vývoj počtu obcí, které využívají místní koeficient  
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Zdroj: Vlastní výpočty157 

 
Z uvedeného grafu je patrné, že ačkoli v České republice existuje celkem přes 6 250 obcí, 

možnosti zavést místní koeficient a vylepšit tak příjmy obecních rozpočtů využilo v prvním 

roce jeho existence pouze 389 obcí, z toho 80 % obcí zvedlo místní koeficient na nejnižší 

možnou výši, tedy zvýšily daň z nemovitých věcí místním koeficientem na 2-násobek a jen 

15 % z tohoto počtu na 3-násobek. K 1.1.2014 obcí, které zavedly místní koeficient přibylo. 

Jejich počet se zvýšil na 510 obcí, což je i tak pouhých 8 % všech obcí v ČR. Trend však 

zůstává stále stejný a převažují obce s místním koeficientem 2. Jako jeden z možných důvodů 

snížení počtu obcí s místním koeficientem v roce 2010 se uvádí jednak skokový nárůst daně 

z nemovitých věcí obecně, kdy došlo k jednorázovému dvojnásobnému zvýšení všech sazeb a 

také možný vliv toho, že rok 2010 byl rokem volebním.158 

Z nízkého počtu obcí, které místní koeficient zavedly, je patrná určitá opatrnost obcí při 

zacházení s tímto nástrojem. Důvodem může být i jeho značná nepopulárnost a palcové 

titulky v novinách, kdykoli se obce chystají koeficient upravit.159 

Problémem daně z nemovitých věcí je, že v podstatě představuje skryté dvojí zdanění, již 

jednou zdaněného příjmu. Je proto pochopitelný odpor s jakým se setkává jakékoli navýšení 

                                                
157 Data dostupná z různých zdrojů na www: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-
nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/prehled-koeficientu-k-dani-z-nemovitosti-4585  
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitosti/informace-stanoviska-a-
sdeleni/2012/prehled-koeficientu-k-dani-z-nemovitosti-3981, www: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6482831 a 
www: http://www.realizujte.cz/doc/koef_mist_2012.pdf  
158 SEDMIHRADSKÁ L., Třetí rok uplatňování místního koeficientu u daně z nemovitostí, in Deník veřejné 
správy, ze dne 13. 4. 2011, Dostupné z www: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6482831  
159 Například: Až pětkrát vzroste letos v některých obcích daň z nemovitosti. Článek na stránkách novinky.cz, 
Dostupné z www: http://www.novinky.cz/finance/256237-az-petkrat-vzroste-letos-v-nekterych-obcich-dan-z-
nemovitosti.html nebo Daň z nemovitostí se blíží, stovka měst a obcí ji zvedá. Článek na stránkách aktualne.cz, 
Dostupné z www: http://aktualne.centrum.cz/finance/bydleni/clanek.phtml?id=728440  
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této daně, ať v případě výše uvedené úpravy, která je v pravomoci obcí nebo i uvažovanou 

změnou související s možností zavedení daně odvozené od hodnoty nemovitosti, tj. daně ad 

valorem. 160 Podle mého názoru je však potřeba si uvědomit, že daň z nemovitých věcí má 

velký potenciál jako zdroj financování obecních rozpočtů. Existence daně z nemovitých věcí, 

která by se alespoň částečně odvozovala z hodnoty nemovitosti, je také určitým projevem 

solidarity ve společnosti. 

S otázkou daně z nemovitých věcí souvisí i svěření těchto daní jako daní místních zcela do 

působnosti obcí a ponechání výsledné výše této daně na úvaze obce. Daň z nemovitých věcí je 

citlivou oblastí, neboť nemovitost nelze jen tak přenést do míst, kde je pro poplatníka 

výhodnější zdanění. Podle mne je však zastupitelstvo obce při svém rozhodování o výši daně 

racionální a je na jeho odpovědnosti vysvětlit výhody či služby, které budou výměnou za 

případné vyšší zdanění poskytnuty. Domnívám se proto, že pokud by byla daň z nemovitých 

věcí svěřena do rukou obce jako daň místní, nastupuje při rozhodování o její výši určitá 

politická odpovědnost zastupitelů za svá rozhodnutí, podmíněná snahou být zvolen i v dalším 

volebním období. V obcích, kde je k politickým zástupcům blíže než na státní úrovni, je proto 

potřeba případná nepopulární rozhodnutí, mezi které patří i zvyšování daní, řádně odůvodnit. 

I současné době, kdy je daňová sazba pevná a nastavená spíše na symbolických hodnotách, je 

zřejmá opatrnost zástupců obce při podnikání nepopulárních kroků a ovlivňování výše daně. 

Na výše uvedeném fungování koeficientů v praxi, je vidět, že i přestože mají obce možnost 

značně navýšit sazbu daně či výslednou daň z nemovitých věcí, činí tak s maximální 

rozvahou. 

Jako příklad toho, že je možné dát obcím u daně z nemovitých věcí větší volnost, aniž by to 

mělo katastrofální následky, si opět uveďme existující úpravu na Slovensku a v Německu. 

Stejně jako úprava místních daní, českého ekvivalentu místních poplatků, je daň z nemovitých 

věcí na Slovensku upravena zákonem o miestných daniach. 161  Daň z nemovitých věcí 

představuje pro obecní příjmy slovenských obcí asi 8,96 % celkového příjmu obcí.162 V roce 

2012 představovala vybraná daň celkem 304 478,5 tis. €, což činilo přepočítáno kurzem 

k 1.1.2012 cca 7,85 miliard Kč, tj. jen o 1,7 miliardy méně než daň z nemovitých věcí ve 

stejném období v dvakrát tak velké České republice. Daně z nemovitých věcí jsou na 

                                                
160 RADVAN M., Negativa zdanění nemovitostí ad valorem, Dostupné z www: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/02%20FINANC/Michal%20Radvan.pdf  
161 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
162 Vlastní výpočty ze zprávy Ministerstva financií SR, Odbor rozpočtovej regulácie, Oddelenie rozpočtovej 
regulácie a analýz financovania územnej samosprávy, Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov za rok 
2012, Dostupné z www: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9030  



50  

Slovensku poměrně významným příjmem obecních rozpočtů. Důležitost této daně je však 

dána nejen svobodnějším rozhodováním obcí o konečné výši daně, ale také již zmíněným 

rozdílným financováním obcí v Čechách a na Slovensku, kdy základní daňové příjmy obcí 

tvoří právě jen daň z nemovitých věcí a daně za zboží a služby, jako daně místní a daň 

s příjmů fyzických osob. 

Pokud jde o konkrétní ustanovení o dani z nemovitých věcí na Slovensku, působí na první 

pohled ustanovení slovenského zákona podobně jako u nás. Daň z nemovitých věcí se 

rozděluje na tři různé daně, a to daň z pozemků, ze staveb a z bytů. Rozdíl spočívá především 

v základu daně, kterým není rigidně stanovená částka, ale naopak se základ daně odvíjí u 

pozemků od hodnoty pozemku, tj. již zmiňovaného způsobu ad valorem. Další velký rozdíl 

spočívá i v možnosti obcí jako správce daně určit závazným nariadením (obecně závaznou 

vyhláškou) libovolnou sazbu daně a tím i výslednou daň.  

U daně z pozemků je základ daně stanoven tak, že se počítá z výměry pozemku a hodnoty 

pozemku stanovené v příloze zákona, podobně jako je tomu u nás u vinic, orné půdy a 

travnatých porostů. Na rozdíl od české úpravy však vyhláška stanovuje hodnotu všech 

pozemků, které jsou předmětem daně z pozemků. Hodnota orné půdy a trvalých travních 

porostů je stanovena v podobné výši jako v české vyhlášce provádějící zákon o dani 

z nemovitostí. Rozdíl je především ve stanovené hodnotě ostatních pozemků, která se 

pohybuje od 1,32 Eura do 5,97 Eur za m2 pro zahrady, nádvoří, zastavěné plochy, ostatní 

plochy a až 13,27 Eur a 59,74 Eur za m2 u stavebních pozemků v závislosti na velikosti 

příslušné obce, kde je daň vyměřována. Obecná roční sazba daně je určena percentuálně 

poměrně nízko na 0,25 %, což ale způsobeno i poměrně vysokými částkami základu daně 

uvedenými výše. Obec přitom může stanovit obecně závaznou vyhláškou odlišnou sazbu 

daně, a to i v jednotlivé části obce nebo v jednotlivém katastrálním území. Slovenská úprava 

tak nepřistoupila k vytváření cenových map stanovících přesně hodnotu pozemku, ale využívá 

podle mne zajímavého řešení, když nechává zohlednění různých hodnot pozemků na 

zastupitelstvech jednotlivých obcí. Obec je přitom omezena jen jediným stropem, stanoveným 

s cílem zabránit disparitám uvnitř obce, a to rozdílem mezi nejnižší a nejvyšší v obci 

stanovenou sazbou daně, kdy nejvyšší sazba může představovat maximálně 5-násobek té 

nejnižší. Jinak může obec stanovit sazbu daně v libovolné výši.163 Podobnou úpravu obsahují 

i ustanovení, která se týkají daně ze staveb a daně z bytů, která stanoví zákonnou roční sazbu 

daně pevnou částkou na 0,033 Eura za m2. Správce daně, tedy obec je i zde oprávněna podle 

                                                
163 Mimo roční sazby daně za pozemky funkčně spojené se stavbou jaderného zařízení, kde sazba nesmí 
přesáhnout 100-násobek zákonné roční sazby, tj. nesmí být vyšší než 25%. 
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místních podmínek sazbu u jednotlivých druhů staveb daně snížit nebo zvýšit, buď pro celou 

obec, její část nebo katastrální území. Opět platí jediné omezení pro stanovení výše sazby, 

spočívající v tom, že nejvyšší sazba v obci může představovat maximálně 10-násobek nejnižší 

sazby ze staveb v obci.  

Pokud jde o úpravu daně z nemovitých věcí v Německu, existuje úprava daně na celostátní 

úrovni v zákoně o pozemkové dani (Grundsteuergesetz). Základní sazba daně z pozemků 

označovaných jako pozemky skupiny A je stanovena tímto zákonem ve výši 0,35 %, snížená 

daň ve výši 0,06 % existuje u pozemků skupiny B, tj. pozemků lesního a zemědělského 

hospodářství.164 Tuto základní sazbu může však obec zvýšit tím, že stanoví koeficient, kterým 

bude sazba vynásobena. Je přitom ponecháno na jednotlivých spolkových zemích, aby 

případně stanovily maximální možnou výši koeficientu.165 Koeficient u daně z pozemků má 

v Německu velmi široké rozpětí a pohybuje se od 350 %, což je průměrný koeficient obcí ve 

spolkové zemi Hessen, až do 810 % v Berlíně. Průměr tohoto koeficientu v Německu je 

425 %.166 Skutečná sazba daně u pozemků ve skupině A se tak pohybuje od 1,22 % po 2,83 % 

a průměrná sazba daně v Německu činí 1,47 %. Velkým rozdílem mezi německou úpravou a 

úpravou českou však není jen možnost poměrně široce využívat koeficientu pro stanovení 

výsledné sazby daně z pozemků, ale také způsob, kterým se určuje základ daně z pozemků. 

Ten je upraven zákonem o ocenění (Bewertungsgesetz) a je založen na již zmiňovaném 

principu stanovení hodnoty ad valorem. Finanční úřad v Německu, tak pro každou nemovitost 

stanoví na základě komplexního souboru pravidel určených tímto zákonem individuální 

hodnotu jednotky, která se posléze násobí základní sazbou daně. Výsledná daň z nemovitých 

věcí se určí po vynásobení místním koeficientem.167 

2.2.3 Shrnutí 
 
Pokud porovnám výše uvedené úpravy v Německu a na Slovensku s právní úpravou českou, 

docházím k závěru, že zahraniční úpravy se od úpravy české liší především v tom, že jak 

slovenský, tak i německý zákonodárce ponechává více pravomocí na místním zastupitelstvu. 

Místní společenství tak u těchto dvou zemí požívají více důvěry než v České republice. Je zde 

                                                
164 § 14 a § 15 Zákona o pozemkové dani (Grundsteuergesetz) 
165 § 25 a § 26 Zákona o pozemkové dani (Grundsteuergesetz) 
166 WiWi-TReFF - Die Online-Zeitung für Wirtschaftswissenschaften: Einnahmerekord aus der Gewerbesteuer 
im Jahr 2012, Dostupné z www: http://www.wiwi-
treff.de/home/index.php?mainkatid=1&ukatid=9&sid=9&artikelid=7147&pagenr=0  
167 Handelsblatt.com, WOHLEB D., JOCHIMS D., Welche Steuern Hauseigentümer entrichten müssen, ze dne 
24.8.2011, Dostupné z www: http://www.handelsblatt.com/finanzen/ratgeber/immobilien/abgaben-welche-
steuern-hauseigentuemer-entrichten-muessen/4535956.html  
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podle mne patrný, na rozdíl od našich podmínek, určitý vyšší stupeň víry ve schopnost obce 

rozhodovat i ve věcech daňových pravomocí na místní úrovni tak, aby nedocházelo 

k přílišnému daňovému zatížení obyvatel. Což je paradoxní zejména s ohledem na výše 

uvedené statistiky využívání zatím jediné existující daňové pravomoci, která je našim obcím 

dána, a to zavedení nebo navýšení koeficientů u daně z nemovitých věcí.  

Pokud jde o porovnání úpravy daně z nemovitých věcí, mám za to, že tato daň má potenciál 

stát se zajímavým příjmem obecních rozpočtů, a to zejména pokud by se přistoupilo k dani 

z nemovitých věcí založené na principu ad valorem nebo s jeho prvky, tak jak je tomu v obou 

srovnávaných zemích. Takováto daň, i když její vypočet může být obtížnější, je podle mého 

názoru spravedlivější a více odpovídá principu solidarity. Jak již bylo řečeno, jsou úvahy o 

zavedení daně z nemovitostí na tomto principu v České republice obtížné, a to zejména 

s ohledem na povahu této daně, na kterou je pohlíženo jako na druhé zdanění již nabytého 

majetku. Pokud však vezmu v úvahu všechny povinnosti, které má obec v souvislosti 

s nemovitostmi, které se na jejím území nachází, domnívám se, že povinnost poplatníka 

odvádět obci daň z nemovité věci je pak poměrně oprávněná, neboť obec se stará o všechny 

služby od provozu veřejného osvětlení až po úklid, údržbu a opravu místních komunikací. 

Obec samotná je pak tím subjektem, který by měl nejlépe znát tyto náklady a nejúčelněji 

rozhodnout o podmínkách v obci a možné přijatelné výši daně. To souvisí právě s možností 

účelně ovlivnit daň z nemovitých věcí na území obce. Zatímco na Slovensku neexistuje pro 

daň z nemovitých věcí žádná horní hranice a v Německu je stanovení koeficientů pro výpočet 

daně, s výjimkou horní hranice, kterou může případně stanovit spolková země, ponecháno 

zcela na obci, v České republice jsou pravidla pro ovlivnění daně z nemovitých věcí 

stanovena velmi rigidně. Osobně se domnívám, že způsob, kterým obce v České republice 

zacházejí s prvky zvyšujícími daň z nemovitých věcí, tedy to, jak jich spíše neužívají než 

naopak, vypovídá o dvou zásadních skutečnostech. První z nich spočívá podle mne v tom, že 

obce v této dani nevidí nijak významný zdroj financování a orientují se spíše na příjmy, které 

jim plynou ze státního rozpočtu. Druhá skutečnost, pro kterou obce nevyužívají možnosti 

navýšení daně z nemovitých věcí, kterou jim, i když v omezené míře poskytuje zákon, 

spočívá podle mne především v existující obecné nechuti české společnosti k placení této 

daně. Myslím si proto, že k tomu, aby se daň z nemovitosti stala výraznějším nástrojem, se 

kterým může obec v rozpočtu počítat, bylo by potřeba začít aktivně vysvětlovat důvody pro 

existenci této daně a její přínosy pro místní společenství. Domnívám se, že současné 

nastavení systému daně z nemovitosti, které má „udržet na uzdě“ obce, tak aby nezvyšovaly 

daň a nezatěžovaly svými nepředvídatelnými rozhodnutími své obyvatele, je takovým 
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psychologickým strašákem a moc nepřispívá k popularitě této daně. Naopak mám za to, že 

pokud by se úprava posunula více k úpravě slovenské či německé, ukázalo by se, že obavy 

z drastického zvyšování daně z nemovitých věcí jsou zbytečné a otevřel by se větší prostor 

pro diskuzi k využití této daně.  

Pokud jde o srovnání úpravy místních poplatků a místních daní v České republice a na 

Slovensku a v Německu, je i v tomto případě k obcím vstřícnější úprava v těchto zemích. 

Zatímco v České republice je upraveno vše od předmětu poplatku až po maximální možnou 

vymezenou sazbu, na Slovensku je celková výše sazby ponechána na úvaze obcí samotných. 

Německá úprava pak jde ještě dále, neboť jedinými mantinely, které obce při stanovení místní 

daně mají, jsou výjimky, které výslovně určuje zákon a skutečnost, že obce nemohou znovu 

zdanit to, co již bylo zdaněno na federální nebo státní úrovni. Obce v Německu tak disponují 

skutečnou zdaňovací pravomocí, neboť jsou oprávněny nejen určovat libovolnou sazbu daně, 

ale i její základ. Stejně jako v případě daně z nemovitých věcí se domnívám, že i v oblasti 

místních poplatků existuje stejná obava, která svazuje právní úpravu, spočívající v nedůvěře 

ve schopnost obcí řešit místní poplatky rozumným a pro občany přijatelným, nelikvidačním 

způsobem. Podle mého názoru zde zákonodárce tím, že dosud nebyl schopný přistoupit na 

úpravu, která by obcím dala více rozhodovacích pravomocí, vlastně určitým způsobem 

akcentuje na pověstný strach z daně z oken či daně z komínů. Tj. jakékoli absurdní daně, u 

které panuje obava, že by mohla být třeba zavedena, pakliže samospráva bude mít moc 

takovou daň zavést. Takové obavy však podle mne nejsou na místě a jsou případně řešitelné 

právě vymezením oblastí, do kterých by neměly místní autority zasahovat, jako je tomu 

například právě v německé úpravě. Podle mne je také potřeba mít na paměti, že místní 

poplatky (daně), by měly být formovány podle místních podmínek a specifik. Samo místní 

společenství by tak mělo být schopné odhadnout, z jaké činnosti prováděné na jejím území lze 

poplatek vybírat, respektive jakou činnost je potřeba poplatkem regulovat. Domnívám se, že 

větší pravomoci obcí v této oblasti, by nebyly důvodem pro spuštění laviny poplatků, které by 

hrozily zavalit obyvatele příslušných obcí. V současné době podle mne v České republice 

hraje nejdůležitější roli, na standard místních poplatků poměrně vysoký, poplatek za provoz 

systému komunálního odpadu, který je právě příkladem výše uvedeného, neboť jak dále 

ukážu v analýze jednotlivých obcí ve třetí části práce, i přestože je možné zavést tento 

poplatek až do výše 250 Kč na hlavu a 750 Kč podle nákladů na poplatníka, chovají se obce 

racionálně, zdůvodňují vždy výši uloženého poplatku a nestanoví jej automaticky na nejvyšší 

možné částce.  
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2.3. Dotace 

2.3.1. Rozdělení dotací 
 

Dotace jsou zpravidla definovány jako „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na 

stanovený účel.“168 Dotace je potřeba odlišit od návratných finančních výpomocí, které se od 

dotací liší zejména v tom, že ten, komu jsou finanční prostředky poskytnuty má povinnost 

tyto prostředky po určité stanovené době vrátit.169  V současnosti používá právní řád při 

vymezení finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů či 

rozpočtů územních samosprávných celků pojmu dotace bez ohledu na to, zda jsou finanční 

prostředky účelově vázány či nikoli. Z našeho právního řádu zmizelo rozlišování mezi 

neúčelovými dotacemi a účelově vázanými subvencemi, které jsou nyní shodně označovány 

pojmem dotace či pojmem transfery.170 

Dotace je možné dělit z několika možných hledisek, a to podle účelu, podle výše, podle 

nároku na přidělení, podle financování výdajů, podle zúčtování a způsobu vypořádání, 

podle nároku na disponibilní prostředky a také je možné dělení dotací podle nároků na 

vlastní prostředky obce.171  

Z těchto hledisek je pak možné dělit dotace podle jejich účelu na dotace účelové a dotace 

neúčelové. Zatímco dotace účelové jsou určeny pouze k financování určité, zpravidla ale 

nikoli výlučně, investiční akce, a nelze je použít jiným způsobem. U dotací neúčelových je 

zcela na vůli příjemce, jakým způsobem s přidělenou dotací naloží. Pokud jde o financování 

obecních rozpočtů, je možné říci, že mimo dotací z kapitoly všeobecné pokladní správy 

převažují při poskytování dotací obcím dotace účelové.  

Podle výše rozlišujeme dotace, u kterých je jejich výše předem známá či naopak dopředu 

známá není a závisí na množství poskytované služby, tedy na výkonu. Typickým příkladem 

dotace, jejíž výše je dopředu známá, jsou dotace poskytované na financování investičních akcí, 

například staveb, rekonstrukcí či dotace určené k nápravě vzniklých škod. Naopak mezi 

dotace, jejichž výše předem známá není, patří dotace, které se poskytují podle předem 

                                                
168 BAKEŠ M., a kolektiv, Finanční právo, 5. vydání. Praha: 2009, 576 s., str. 110 
169 Tamtéž 
170 HANDRYCH, D. a kolektiv, Právnický slovník, Praha 2009, definice pojmu dotace 
171 Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí, Analýza současného stavu systému 
regionální podpory a plánování ve veřejné správě, březen 2013zpracovatel GaREP, spol. s r.o. a e-Rozvoj.cz, str. 
31 a 32 
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stanoveného kritéria, například dotace na lůžko ve vybraných zdravotnických zařízeních nebo 

dříve existující příspěvek na školství poskytovaný podle počtu žáků.  

Podle nároku na přidělení dotace je možné dělit dotace na nárokové a nenárokové. Nárokové 

dotace se přidělují při splnění stanovených kritérií všem obcím. Tvoří každoročně se 

opakující pravidelný příjem obecního rozpočtu, na základě kterého může obec plánovat své 

výdaje. Nároková dotace může být účelově vázána, například právě jako dotace na lůžko nebo 

dotace na žáka, ale existují i nárokové dotace, které účelově vázány nejsou, například 

příspěvek poskytovaný v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Na 

přidělení nenárokové dotace naopak, jak již vyplývá z jejího označení, obec dopředu žádný 

nárok nemá. Zdroje pro tyto dotace jsou limitované určitou předem stanovenou částkou a 

rozdělují se mezi omezený počet subjektů na základě splnění předem stanovených kritérií. 

Zatímco v případě nárokových dotací se rozděluje určité množství finančních prostředků mezi 

všechny subjekty, které splní stanovená kritéria, v případě dotací nenárokových se finanční 

prostředky rozdělí mezi ty žadatele, kteří splní stanovené kritéria nejlépe, a to logicky pouze u 

těch, kdo o nenárokovou dotaci požádaly. 

Podle financování výdajů členíme dotace na běžné a kapitálové či také dotace neinvestiční a 

investiční. Rozdělení těchto dotací závisí na tom, zda jsou z dotace financovány běžné 

neinvestiční výdaje, jako opakující se, pravidelné výdaje bez kterých by obec nemohla 

fungovat či zda je dotace použita jako jednorázový výdaj na určitou investiční akci. Na tomto 

místě je vhodné připomenout, že účelové dotace jsou zpravidla dotacemi investičními. 

Subjekt, který dotaci poskytuje, má totiž zájem na profinancování určitého konkrétního 

investičního cíle, a proto poskytuje prostředky na jeho dosažení formou účelově vázané 

dotace.  

Podle zúčtování a způsobu vypořádání dělíme dotace podle toho, zda je příjemce povinen 

nevyčerpané prostředky z přidělené dotace po uplynutí rozpočtového roku vrátit, či zda je 

oprávněn si je ponechat. Mezi dotace, které finančnímu zúčtování nepodléhají, patří 

v současné době například příspěvek na výkon státní správy, dříve sem však patřily také 

příspěvek na školství nebo dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních 

úřadů obcím přidělované obcím z kapitoly všeobecné pokladní správy. Jinak převažují spíše 

dotace zúčtovatelné, a to jak mezi dotacemi kapitálovými, tak i běžnými. Příjemci dotací jsou 

u těchto dotací povinni provádět ze zákona finanční vypořádání s příslušným rozpočtem.172 

                                                
172 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 75 „Organizační složky státu, příspěvkové organizace a 
příjemci dotací a návratných finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví ministerstvo vyhláškou.“ 
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Nevýhodou zúčtovatelných dotací může je především snaha příjemce vyčerpat takové dotace 

za každou cenu, a to mnohdy i neefektivně. 

Podle nároku na disponibilní prostředky se dotace dělí na dotace, které jsou poskytovány před, 

v průběhu nebo následně po realizaci účelu poskytnuté dotace.  

Konečně podle nároků na vlastní prostředky obce dělíme dotace na dotace se spoluúčastí a 

dotace bez spoluúčasti. Spoluúčast vyjadřuje, zda je potřeba, aby obec vynaložila na získání 

prostředků z dotace vlastních financí či nikoliv. Dotacemi bez spoluúčasti jsou zejména 

dotace nárokové. Naopak u dotací nenárokových je zpravidla spoluúčast obce vyžadována. 

Výhodu spoluúčasti lze spatřovat v tom, že určitý podíl vlastního financování obce na 

financovaném projektu by měl zajistit snahu o co nejefektivnější naložení s přidělenými 

prostředky. Nevýhoda naopak spočívá v tom, že je pro některé obce nákladné zajistit si 

dostatečně velké prostředky na spolufinancování dotace. V případě mnohých investičních 

dotací jsou navíc peněžní prostředky vypláceny až poté, co se projekt uskuteční. Pro některé 

méně bohaté obce je proto spoluúčast na dotacích zcela nemožná nebo podmíněna nutností 

zadlužit se získáním úvěru na financování spoluúčasti. 

2.3.2. Důvody existence dotací 
 

Při financování obecních rozpočtů se uplatňují především dva různé základní typy dotací 

specifické účelové dotace, které jsou zpravidla nenárokové (dříve označované i jako subvence) 

a všeobecné neúčelové dotace, na které má obec naopak při splnění stanovených kritérií 

nárok.173 Mezi čistě všeobecné neúčelové dotace patří v současné době především příspěvek 

na výkon státní správy poskytovaný z kapitoly všeobecné pokladní správy spravované 

Ministerstvem financí. Mezi specifické účelové dotace patří potom zejména nenárokové 

dotace poskytované z kapitol ostatních ministerstev, ať již jde o dotace kapitálové či běžné.  

Nutnost existence transferů mezi centrálním rozpočtem (státním rozpočtem a fondy) je 

odůvodněna především teorií fiskální decentralizace, rozebíranou již v první kapitole 

diplomové práce. Přenáší-li se na nižší územní celky odpovědnost za rozhodování na místní 

úrovni je potřeba těmto celkům dát i odpovídající finanční prostředky. Tyto prostředky jsou 

zajišťovány odpovídajícím podílem na daních nebo alespoň částečnou zdaňovací pravomocí 

místních rozpočtů. Daňové příjmy obcí jsou však často doplňovány i transfery z centrálního 

rozpočtu, neboť jedním z požadavků na efektivní finanční systémy územních celků je zajistit, 

aby příjmy těchto celků byly pokud možno různorodé, pružné a odpovídající svěřeným 

                                                
173 PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN, str. 85 



57  

úkolům obce. 174  Funkci dalšího zdroje financování plní zejména nárokové dotace. Jsou 

zdrojem financování, jehož velikost je dopředu odhadnutelná, existuje na ně nárok ze zákona 

a proto je možné i účinně plánovat výdaje z těchto předem známých zdrojů. V nárokových 

dotacích se odráží úkoly, které byly obcím svěřeny, a to ať už jde o nárokové dotace účelové 

či neúčelové. Typickou neúčelovou nárokovou dotací je příspěvek na výkon státní správy, 

jehož velikost závisí na úkolech, které jsou obci svěřeny v oblasti přenesené působnosti. 

Účelové nárokové dotace jsou dotace, které jsou obci poskytovány ze zákona na základě 

stanovených kritérií na výkon určité činnosti, na které má stát zájem. Mezi tyto dotace patřily 

dříve zejména dotace na místo v domovech důchodců, dotace na místo v ústavech sociální 

péče, příspěvek na školství a v současnosti například dotace na lůžko ve vybraných 

zdravotnických zařízeních. Cílem takové dotace je zajištění určitého standardu služeb ve 

vybraných, předem stanovených oblastech, pro obyvatele na celém území republiky. Výše 

těchto dotací závisí na rozsahu služeb, které obec takto poskytuje. Uděluje se tak například 

dotace na lůžko, na místo v určitém zařízení či na žáka.  

Existence dotací má několik důvodů. Jedním z těchto důvodů je zmírnit fiskální nerovnováhu 

mezi příjmem státního rozpočtu a příjmy místních územních celků. Daňové příjmy svěřené 

obcím, totiž často nejsou dostatečné a nezajistí dostatečné prostředky na financování všech 

funkcí, které jsou obcím svěřeny zákonem. Přitom podle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 5/03-

1 je „jedním z předpokladů schopnosti ÚSC realizovat svou samosprávnou činnost též jejich 

dostatečné finanční zajištění. Je přirozeně věcí moci zákonodárné, jakým způsobem uspořádá 

systém daní, poplatků a jiných příjmů státu a ÚSC, avšak ve výsledku musí tento systém 

zaručit dlouhodobou finanční stabilitu uvedených subjektů veřejného práva. V opačném 

případě by se relativní autonomie těchto celků stala prázdným pojmem.“ I z tohoto důvodu 

musí existovat soustava transferů ze státního rozpočtu do rozpočtů místních samospráv, 

efektivně doplňující systém jejich financování. 

Dalším důvodem pro existenci dotací jsou pak zejména snaha o zajištění standardní úrovně 

poskytování vybraných veřejných statků, existence externalit, kompenzace speciálního 

břemene a nakonec také zajištění určitého vlivu státu a kontroly nad hospodařením 

územních rozpočtů.175 

                                                
174  Evropská charta místní samosprávy čl. 9 (4), in Sbírka zákonů ČR, částka 61, Sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 181: „Finanční systémy, na nichž se zakládají zdroje, které jsou místním společenstvím k 
dispozici, musí být natolik různorodé a pružné, aby umožňovaly, že tyto zdroje budou pokud možno stále 
odpovídat skutečnému vývoji nákladů na plnění úkolů, které místní společenství mají.“ 
175 PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN, str. 83 a 84 
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U některých veřejných služeb existuje zvláštní zájem státu na jejich poskytování, naopak 

zájem obce nemusí být až tak velký. Pro zajištění takových služeb jsou proto státem často 

poskytovány účelově vázané dotace. Jedním z příkladů ze systému vázaných dotací je dnes 

například dotace na vybraná zdravotnická zařízení, tj. na dětské domovy do věku tří let. 

Dotace alespoň teoreticky pomáhají při zajišťování určité standardní úrovně vybraných statků, 

neboť existuje jednotná finanční kapacita pro jejich poskytování. 

Externalitami při vynakládání finančních prostředků obcí z obecních rozpočtů se rozumí 

skutečnost, že ačkoli je cílem obcí poskytovat a zajišťovat služby především svých obyvatel, 

vzniká obyvatelům jiných obcí jako pozitivní externalita možnost využívat tyto služby. 

Příkladem mohou být takové instituce jako divadla, knihovny, domovy seniorů či mateřské 

školky. Vzhledem k tomu, že dochází k využívání těchto služeb, aniž by byly obce, jejíž 

obyvatelé je využívají, nuceny nést jejich náklady, jsou obce poskytující službu často 

demotivovány k jejímu dalšímu zajišťování. Dotace ve výši uhrazující minimálně zvýšené 

náklady může být pak rozhodujícím motivačním faktorem pro zachování dané služby.     

Kompenzace speciálního břemene vyjadřuje snahu dotací o vyrovnání regionálních rozdílů na 

určitém území. Zejména jde potom o vyloučené regiony, například horské nebo špatně 

dostupné oblasti, příhraniční regiony, zaostávající regiony s vysokou nezaměstnaností nebo 

nízkým HDP, regiony se starou ekologickou zátěží či řídce osídlené regiony.176  

Posledním účelem existence dotací je pak i zajištění určitého vlivu státu nad kontrolou 

hospodaření územních rozpočtů. Pozice státu je o to silnější, čím více převládají dotace 

účelové nad dotacemi neúčelovými, neboť právě dotace účelové podléhají finančnímu 

vyrovnání a obec jako příjemce dotace podléhá kontrole hospodaření s dotací.177 

Jak už bylo řečeno, je jedním z požadavků na efektivní finanční systém místních samospráv 

také ochrana finančně slabších místních společenství. Tato ochrana by se měla projevit 

v určitém prvku solidarity bohatších a chudších regionů.178 Vyrovnávání územních extrémů 

lze zajistit různými způsoby, často jsou však nástrojem pro oživení ekonomiky chudších 

oblastí právě transfery ze státního a jiných rozpočtů, které mají napomoci rozvoji daného 

                                                
176 Což odpovídá i cílům regionální politiky EU. Viz například vymezení regionální politiky v Informačním 
systému pro implementaci práva EU (ISAP) dostupné z www: 
https://isap.vlada.cz/dul/cesty.nsf/7f723857997b924bc1257926004bd509/599abc4327f40bc4802566da002ddda7
?OpenDocument  
177 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole) 
178 Evropská charta místní samosprávy čl. 9 (5), in Sbírka zákonů ČR, částka 61, Sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 181: „Ochrana finančně slabších místních společenství volá po zavedení postupů finančního 
vyrovnávání nebo rovnocenných opatření, jež mají korigovat důsledky nerovného rozdělování potenciálních 
finančních zdrojů a finančního zatížení, které je třeba z nich hradit.“ 
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území. Následující mapa ukazuje rozložení daňových příjmů na jednoho obyvatele 

v jednotlivých okresech České republiky v roce 2012.  

 

Obr. č. 2: Daňové příjmy obcí v roce 2012 podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Převzato z ELIÁŠ, A., Deník veřejné správy, Rozpočtové hospodaření z pohledu územního uspořádání, ze 

dne 19.9.2013, dostupné z www: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6612593&ht=dotace  

 

Rozložení daňových příjmů mezi jednotlivé obce či oblasti je poměrně stabilní a 

v jednotlivých letech se příliš nemění, neboť nejvýrazněji je rozložení daňových příjmů 

ovlivňováno nastavením rozpočtového určení daní a jeho případnými novelizacemi. Jak je 

vidět, nejnižších daňových příjmů na obyvatele dosahovaly v roce 2012 především regiony na 

východě země, a to kraj Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, případně Moravskoslezský. 

V těchto regionech se roční daňové příjmy pohybují průměrně pod 10.000,-Kč na jednoho 

obyvatele, s výjimkou největšího měst v regionu, tj. Brna a Ostravy. Jak již bylo řečeno, je 

účelem dotací mimo jiné vyrovnávat rozdíly ve finančně slabších regionech a podporovat 

vyrovnávání úrovní mezi jednotlivými územími. Pakliže může spočívat problém v nastavení 

financování měst a obcí, například v poddimenzování jedné z velikostních kategorií obcí, jak 

bylo uvedeno již v předchozí kapitole věnované rozpočtovému určení daní, pak ještě větším 

problémem může být nedostatečné financování celého regionu. Z hlediska snižování 

regionálních disparit by proto měl být dotační systém nastaven tak, aby nedocházelo 

k prohlubování rozdílů, ale právě naopak k postupnému přibližování se jednotlivých regionů. 
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Následující tabulka porovnává celkové dotace obcí na jednoho obyvatele v krajích. Jde přitom 

o průměrný počet dotací na jednoho obyvatele za roky 2007 až 2012. 

 

Tabulka č. 2:  Výše celkových dotací, neinvestičních a investičních dotací na jednoho 

obyvatele v kraji (průměr 2007 až 2011 v Kč) 
 Celkové dotace na 

obyvatele 
Neinvestiční přijaté 
dotace na obyvatele 

Investiční přijaté 
dotace na obyvatele 

Hlavní město Praha 15 805 14 104 (1) 1 701 
Jihomoravský kraj 7 104 5 415 (2) 1 689 
Moravskoslezský kraj 7 066 4 895 (3) 2 170 
Olomoucký kraj 7 035 4 591 2 443 (2) 
Jihočeský kraj 6 953 4 698 2 255 
Vysočina 6 794 4 502 2 292 
Zlínský kraj 6 753 4 147 2 606 (1) 
Liberecký kraj 6 474 4 255 2 219 
Pardubický kraj 6 291 4 028 2 263 
Ústecký kraj 6 180 4 530 1 650 
Královéhradecký kraj 5 869 3 849 2 021 
Plzeňský kraj 5 824 3 773 2 051 
Karlovarský kraj 5 775 3 950 1 825 
Středočeský kraj 5 734 3 416 2 318 (3) 
Zdroj: Vlastní výpočty179  

 

Z následující tabulky je patrné průměrné rozložení dotací do jednotlivých krajů mezi roky 

2007 až 2012. Průměrně nejvíce dotací na jednoho obyvatele získává hlavní město Praha. Je 

však potřeba uvést, že tyto dotace jsou tvořeny převážně neinvestičními dotacemi, zatímco 

investiční dotace v hlavním městě jsou na hlavu třetí nejnižší v republice, po kraji Ústeckém a 

Jihomoravském.180 Po Praze následují s nejvyšším počtem dotací na hlavu tři kraje, o kterých 

jsme se zmínily v souvislosti s nízkým daňovým příjmem na obyvatele, tedy kraj 

Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký. Zejména v případě Jihomoravského kraje 

mají zásluhu na vysokém počtu dotací na obyvatele dotace neinvestiční, tedy dotace na běžné 

                                                
179 Vlastní výpočty z dat zpracovaných Českých statistickým úřadem, Příjmy obcí po jednotlivých krajích od 
roku 2007 až 2012, FIN4010UC_KR, Dostupné z www: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=FIN4010UC_KR&vo=null  
180 Podle Metodiky financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2013 dostává Praha 9,9 % z celého příspěvku na 
výkon státní správy, navíc v kapitole Ministerstva školství je rozpočtována neivestiční dotace v výši 9,5 miliardy, 
což je asi o 1,5 miliardy více než je celková výše státního příspěvku na státní správu pro všechny obce. Přičemž 
tato účelová dotace je převážně určena na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. městu Praze. To podle 
mne vysvětluje skutečnost, proč v Praze tvoří neinvestiční dotace tak velký příjem. Naopak důvodem nízkého 
podílu dotací investičních může být skutečnost, že Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti zařazena 
do jiné skupiny regionů než zbytek území ČR. OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita měly 
v období 2007-2013 k dispozici cca 343,3 miliónů €, zatímco ostatní regiony mohly v rámci regionálních 
operačních programů čerpat v rámci cíle konvergence až 4,6 mld. €. Viz Operační programy Praha, Dostupné 
z www: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha a 
Regionální operační programy, Dostupné z www: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-
2007-2013/Regionalni-operacni-programy  
Viz Metodika financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2013, MF-121 838/2012/12-121 
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výdaje. Pro vyrovnávání disparit v regionu je podle mne však určující především druhý typ 

dotace, tedy dotace investiční. Příjem z neinvestičních dotací se totiž jednak skládá 

z příspěvku na státní správu a dále z účelově vázaných prostředků určených na běžné výdaje, 

například financování vybraných zdravotnických zařízení nebo nákladů na vzdělání. Jsou to 

proto dotace investiční, které sledují určitou návratnost a mají podpořit rozvoj regionu. Jak je 

vidět ve výše uvedené tabulce i přesto, že je Jihomoravský kraj v celkovém počtu dotací na 

obyvatele druhý, mezi investičními dotacemi na osobu se naopak nachází mezi dvěma 

posledními v republice. Velmi dobře jsou na tom s výší investičních dotací na obyvatele kraj 

Zlínský a Olomoucký, které jsme si uváděli jako příklady krajů s naopak velmi nízkým 

příjmem z daní. Naopak nejnižší investice ve výši méně než 2 000,- Kč na jednoho obyvatele 

putují do Ústeckého, Jihomoravského a Karlovarského kraje a hl. města Prahy. Lze proto 

shrnout, že funkce dotací v České republice, pokud jde o cíl být vyrovnávacím prostředkem 

k rovnoměrnému rozvoji všech regionů je, alespoň pokud jde o oblasti s daňově chudším 

příjmem, naplněna. 

Zdrojem dotací obecních rozpočtů jsou především státní rozpočet a státní fondy, ale také 

rozpočty krajů, regionálních rad regionů soudržnosti, či jiné rozpočty, 181  například tzv. 

švýcarské 182  či norské fondy. 183  Nyní se podrobněji podíváme na přehled jednotlivých 

dotačních titulů z nejvýznamnějších zdrojů financování obecních rozpočtů. 

2.3.3. Význam dotací pro obecní rozpočty a přehled dotací ze státního rozpočtu 
 

Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů krajů a rozpočtů regionálních rad 

představují druhý vůbec nejvýznamnější příjem obecních rozpočtů vedle příjmů daňových. 

Následující graf uvádí vývoj podílu dotací na celkových příjmech obecních rozpočtů mezi 

roky 2003 až 2011.  

 

                                                
181 Dotace Evropské unie ze strukturálních fondů a Kohezního fondu jsou zprostředkovávány obecním rozpočtů 
zpravidla skrze Národní fond nebo Regionální operační programy, které proplácí Regionální rady Regionů 
soudržnosti. 
182 Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu 
švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU, znění 
dostupné z www: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-
spoluprace/zakladni-informace  
183  Regulation on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 a 
Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, znění dostupné z www: 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/implementacni-pravidla  
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Graf č. 8: Podíl dotací na celkových příjmech obecních rozpočtů 
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Zdroj: Vlastní výpočty184 

 

Z následujícího grafu je patrné, že dotace představují až jednu třetinu celkových příjmů 

obecních rozpočtů. Výše položená křivka zobrazuje poměr všech dotací k celkovým příjmům 

obcí, a zahrnuje dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtů krajů a z vlastních 

fondů obcí a od roku 2008 i dotace obcím z rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

Skokové snížení podílu dotací v rozpočtech obcí, ke kterému došlo mezi lety 2004 a 2005 je 

důsledkem nové metodiky při přerozdělování finančních prostředků poskytovaných ve 

školství, neboť od roku 2005 přestala být tato dotace přerozdělována z rozpočtů krajů přes 

obecní rozpočty.185 

                                                
184 Vlastní výpočty provedené na základě Státních závěrečných účtů 2003 až 2011,část F – Zpráva o hospodaření 
dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu 
185V roce 2004 platilo: „Prostředky poskytované školám, jejichž zřizovateli jsou obce či kraje, jsou z kapitoly 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytovány do rozpočtu krajů. Kraje tyto prostředky poskytují 
podle zákona č. 250/2000 Sb., ze svého rozpočtu obcím pro jimi zřízená školská zařízení a dále školským 
zařízením, jejichž jsou sami zřizovatelem.“Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 
2/2004 č.j. 124/111 936/2003 Dostupné z www: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-
kraje/2004/zpravy-mfcislo-2-2004-kompletni-ke-sta-3658  
 Následně v roce 2005: „Prostředky poskytované školám a školským zařízením, jejichž zřizovateli jsou obce, 
kraje nebo dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
poskytovány do rozpočtu krajů. Kraje tyto prostředky poskytují podle zákona č.250/2000, ze svého rozpočtu 
přímo školám a školským zařízením.“ Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2005 čj. 
12/57 354/2005. Dostupné z www: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2005/zpravy-
mfcislo-3-2005-komplet-ke-staze-3653  
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Postupné navyšování podílu všech dotací od roku 2008 je způsobeno především nárůstem 

financování z vlastních fondů obcí a z rozpočtů Regionální rad regionů soudržnosti. 186 

Vzhledem k tomu, že hlavním výdajem Regionálních rad tvoří výdaje na programy 

financované z rozpočtu Evropské unie, lze toto navýšení dotací přičíst zejména financování 

evropských programů a jejich spolufinancování.  

Spodní křivka představuje procentní podíl dotací na celkových příjmech obcí, které obce 

obdržely čistě ze státního rozpočtu a státních fondů.187 Podíl dotací ze státního rozpočtu je 

v čase celkem konstantní a pohybuje se od roku 2006 na hranici 25%. V následující části 

práce se budu krátce věnovat složení tohoto významného zdroje financování obecních 

rozpočtů.  

Vztahy obecních rozpočtů ke státnímu rozpočtu jsou založeny na třech oblastech poskytování 

dotací. Ze státního rozpočtu se obcím poskytují dotace v rámci finančního vztahu státního 

rozpočtu k rozpočtům obcí, ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa a dotace 

z ostatních kapitol státního rozpočtu.  

Dotace poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou 

vyčísleny každoročně v zákoně o státním rozpočtu a jejich rozdělení mezi jednotlivé kraje 

tvoří přílohu zákona o státním rozpočtu. Dotace jsou součástí kapitoly Všeobecná pokladní 

správa a v letošním roce, tj. v roce 2014 se skládají z příspěvku na výkon státní správy ve výši 

cca 7,4 miliardy pro všechny obce mimo hl. města Prahy a dotace na vybraná zdravotnická 

zařízení ve výši 23 milionů Kč. 188  V minulosti byla kapitola Všeobecné pokladní správy 

nejvýznamnějším zdrojem, který poskytoval obcím dotace.189 V roce 2007 došlo k převedení 

dávek sociální péče, dotací na domovy důchodců, dotací na ústavy sociální péče a dotací na 

výkon zřizovatelských funkcí v sociální oblasti z kapitoly VPS pod kapitolu Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Ministerstvo tak přidělovalo od roku 2007 obcím na dotace částku cca 

ve výši 25,5 miliardy, z čehož největší podíl tvořily prostředky na dávky pomoci v hmotné 

                                                
186  Podle Státních závěrečných účtů (2008 -2011), představovala částka plynoucí do obecních rozpočtů 
z rozpočtů Regionálních rad 0,1 miliardy v roce 2008, 5,1 miliard v roce 2009, až 11,8 miliard v roce 2010 a 6,9 
miliard v roce 2011. 
187 Tyto dotace budu pro zjednodušení dále označovat jako dotace ze státního rozpočtu, ačkoli jsem si vědoma 
toho, že státní fondy nejsou součástí státního rozpočtu. 
188 Zákon č. 475/2013 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 
189  V roce 2006 tvořily dotace poskytované obcím v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí vyplácené 
z kapitoly VPS 24,6 miliard. Zahrnovaly tehdy dotace na dávky sociální péče (dnes pomoc v hmotné nouzi a 
dávky pro zdravotně postižené) 16 mld., příspěvek na výkon státní správy 7,1 mld., příspěvek na školství 1,5 
mld., dotace na domovy důchodců 1,1 mld., dotace na ústavy sociální péče 331 mil., dotace na výkon 
zřizovatelských funkcí převedených na obce z okresních úřadů v oblasti soc. služeb 238 mil., dotace na vybraná 
zdravotnická zařízení 34 mil. 
Viz Zprávy ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, 1/2006, ze dne 3.2.2006, 
Metodika financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2006, str. 12-19 
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nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči (dříve označované jako dávky 

sociální péče), jejichž výplatu obce a hl. město Praha zprostředkovávaly příjemcům.190 V roce 

2012 došlo k další změně, která ačkoli na první pohled zmenšuje objem dotací poskytovaných 

obcím, je dle mého názoru naopak krokem pro obce výhodným, neboť znamená úbytek 

administrativní činnosti. V roce 2012 totiž z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 

zmizela právě částka určená právě jako dotace obcím na výplatu dávek v hmotné nouzi, dávek 

pro zdravotně postižené a příspěvku na péči. Obce nově od tohoto roku výplatu dávek 

nezajišťují, ale tato kompetence přešla na Úřady práce.191 Osobně tento krok vítám, neboť 

očišťuje strukturu dotací přidělovaných obcím. Výplaty sociálních dávek přerozdělované přes 

obecní rozpočty totiž byly takovými transfery, které jen procházely přes obecní rozpočet, ale 

nemohly být využity ani na výkon určité služby ani jako investice.  

V současnosti tvoří největší podíl na dotaci poskytované z kapitoly VPS příspěvek na výkon 

státní správy, který je součástí dotace poskytované v rámci finančního vztahu státního 

rozpočtu k rozpočtům obcí. Příspěvek na výkon státní správy je zároveň nejvýznamnější 

neúčelovou dotací poskytovanou ze státního rozpočtu. Příspěvek má být částečnou úhradou za 

výdaje spojené s výkonem státní správy. Jeho cílem je tedy alespoň částečně přispět na 

náklady vznikající obcím v přenesené působnosti, tedy na výkon státní správy delegovaný ze 

státu na obce. V následujícím grafu si ukážeme vývoj tohoto příspěvku mezi lety 2006 a 2014.  

 

Graf č. 9:  Vývoj státního příspěvku na výkon státní správy a dotace poskytované 
v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 
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Zdroj: Vlastní výpočty192 
                                                
190 Zprávy ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, 1/2007, ze dne 31.1.2007, 
Metodika financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2007, str. 3 
191 Zprávy ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, 1/2012, ze dne 27.1.2012., 
Metodika financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2012, str. 9, č.j. 12/109 853/2011-121 
192 Vlastní výpočty dle zákonů o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 až 2014, tabulkové přílohy č. 7 – 
finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. 
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Z grafu je patrné postupné zvyšování státního příspěvku až do skokového zvýšení v roce 2010. 

V tomto roce se příspěvek navýšil o cca 2 miliardy korun, a to z  důvodu, vyrovnání 

disproporcí v podílech profinancování činností obecních úřadů v přenesené působnosti na 

různých stupních.193 V roce 2011 naopak došlo k výraznému snížení státního příspěvku, a to 

s cílem dosáhnout úspor státního rozpočtu. Náhradou měla být obcím participace na vyšším 

očekávaném daňovém výnosu v souvislosti s daňovými opatřeními přijatými toho roku 

vládou.194 

Graf také ukazuje celkovou dotaci poskytovanou v rámci finančního vztahu obcí ke státnímu 

rozpočtu, kterou tvoří kromě státního příspěvku na výkon státní správy různé další zpravidla 

účelově vázané a nárokové dotační tituly. Na výše uvedeném grafu je možno pozorovat 

postupný úbytek těchto dotací, jejichž výše byla pevně stanovena zákonem o státním rozpočtu. 

Některé z těchto dotací se přesunuly pod jiné kapitoly státního rozpočtu, některé však zcela 

zanikly z důvodu realizace úsporných opatření státního rozpočtu. V roce 2007 je z grafu 

patrné razantní snížení prostředků z kapitoly VPS. Je způsobeno především přesunem dotací 

ze sociální oblasti do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsme zmiňovali výše. 

Po této změně tvořily součást dotací z kapitoly VPS v rámci finančních vztahů příspěvek na 

školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, příspěvek na výkon státní správy a dotace 

na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím, a to až do roku 2012, 

kdy byly zcela zrušeny příspěvky na školství a dotace na výkon zřizovatelských funkcí, a to 

s ohledem na úsporná opatření a očekávané navýšení daní pro obce s přijetím nového zákona 

o rozpočtovém určení daní v roce 2013. 195  Je tedy možné dojít k závěru, že zejména 

s ohledem na úsporná opatření státního rozpočtu dochází k postupnému opouštění nárokových 

dotací obsažených v kapitole Všeobecné pokladní správy, které jsou systematicky 

přiřazovány do pravomoci jednotlivých ministerstev nebo případně zcela rušeny bez náhrady. 

Druhou skupinu vztahů státního rozpočtu k obecním rozpočtům představují ostatní dotace 

v kapitole Všeobecné pokladní správy. Tyto dotace nepředstavují tak velkou částku jako 

dotace poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu a obecních rozpočtů, a jsou 

                                                
193 Podle analýzy Ministerstva financí byl podíl příspěvku na pokrytí nákladů přenesené působnosti v roce 2007 
u obcí se základní působností 21%, u obcí s matričním úřadem 41%, obcí se stavebním úřadem 50%, obcí 
s pověřeným obecním úřadem 68% a obcí s rozšířenou působností 105%. Viz: Zprávy Ministerstva financí 
1/2010, Metodika financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2010 ze dne 29.1.2010, Dostupné z www? 
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6444910#pozn1  
194 Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů 1/2011, Metodika financování obcí a hl. města 
Prahy pro rok 2011 ze dne 28.1.2011, ISSN 1803-6082 
195 Zprávy ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, 1/2012, ze dne 27.1.2012, 
Metodika financování obcí a hl. města Prahy pro rok 2012, str. 5, č.j. 12/109 853/2011-121 
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tvořeny množstvím různých, zpravidla účelových dotací. Například zde lze uvést dotace na 

protiradonová opatření, dotace na likvidaci léčiv, na zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC, 

dotace na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy nebo dotace 

na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí. 

Poslední možnost obcí pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu představují různé kapitoly 

ostatních ministerstev a státních fondů. Jak už jsem zmínila v předchozí části práce, v roce 

2012 z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí zmizela částka určená jako dotace obcím 

na výplatu dávek v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené a příspěvku na péči. Jen 

Ministerstvo práce a sociálních věcí tak v roce 2011 rozdělovalo mezi obce na dotacích částku 

cca 26,5 miliard. 196  Po provedené změně rozdělovala v roce 2013 dohromady všechna 

ministerstva mezi obce celkové dotace v poloviční výši, tj. 13,6 miliardy. Z toho největší 

podíl 9,5 miliardy připadl Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na neinvestiční 

dotace spojené s náklady na vzdělávání.197 Přesto představuje částka rozdělovaná ministerstvy 

pro obce velmi zajímavou možnost financování. Dotace poskytované z kapitol jednotlivých 

ministerstev jsou zpravidla účelové, nenárokové a podmínky pro jejich rozdělení jsou 

ponechány na jednotlivých ministerstvech. Jen ve státním rozpočtu existuje více než 500 

dotačních titulů, na základě kterých může obec získat prostředky, přitom pravidla pro jejich 

rozdělování jsou podle zprávy Ministerstva pro místní rozvoj pro každý titul jiná, někde jsou 

jednoznačná, někde naprosto neznámá.198 V následující části práce si proto shrňme výhody a 

nevýhody systému dotací v České republice.  

2.3.4. Shrnutí 
 

K problematice specifických účelových a všeobecných neúčelových dotací je potřeba 

závěrem doplnit hlavní výhody a nevýhody obou druhů těchto dotací. Jak již bylo řečeno, 

oproti dotacím účelovým existuje v České republice neúčelových dotací výrazně méně. 

U neúčelových dotací není potřeba prokazovat, k jakému účelu byly vynaloženy. Není ani 

povinností příjemce finančně se po uplynutí rozpočtového roku vyrovnávat s poskytovatelem 

dotace a prokazovat její vyčerpání. Taková dotace je pak vedle přidělených daňových příjmů 

                                                
196 Státní závěrečný účet, část F – hospodaření rozpočtů ÚZC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 
regionů soudržnosti za rok 2011, Tabulka: Přehled o transferech a půjčkách přijatých obcemi a DSO ze státního 
rozpočtu a ze státních fondů v roce 2011 
197 Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů, 1/2013, ze dne 4.1.2013, Metodika financování 
obcí a hlavního města Prahy pro rok 2013, č.j. MF-121 838/2012/12-121, str. 8 
198 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rozvojové možnosti obcí, Praha 2010, str. 24, Dostupné z www: 
http://www.mmr.cz/getmedia/5a2e3c9c-0a0e-4737-a66e-a67424bc24c6/Brozura-Rozvojove-moznosti-obci-
MMR_Brozura.pdf  
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dalším volně disponovatelným finančním zdrojem, se kterým může obec nakládat dle svého 

uvážení. Obecně lze říci, že v podmínkách České republiky se k sobě v tomto smyslu hodně 

podobají daňové příjmy plynoucí obcím ze státního rozpočtu a nárokové neúčelové dotace, 

neboť jde v obou případech o transfery ze státního rozpočtu, jejichž výši nemůže obec 

ovlivnit, ale na které má ze zákona nárok.199 Výhody neúčelové dotace spočívají například 

v nižší administrativě, kterou obec má s vykazováním dotace. Dále také ve skutečnosti, že 

přidělená dotace nemůže při nevyčerpání prostředků propadnout a nebude proto existovat tlak 

na její vyčerpání „za každou cenu“. Částečnou nevýhodou mohou být rozdílné preference při 

poskytování služeb. Zatímco při účelové dotaci má obec povinnost financovat konkrétní 

službu, o které se poskytovatel domnívá, že je její zajištění potřebné, v případě neúčelových 

dotací rozhodne sama obec o potřebách svých obyvatel. Účelové dotace by proto měly 

existovat u takových služeb, jejichž zajišťování není ze strany veřejnosti vyžadováno až do 

takové míry, i když jsou tyto služby potřebné. 200  Přesto je obcím v Evropské unii 

ponechávána v tomto směru větší volnost než v České republice, a postupně se přechází na 

větší využívání dotací neúčelových s tím, že jako kontrola nakládání s přidělenými finančními 

prostředky slouží vypracované standardy a výkonnostní ukazatele veřejných služeb.201 Tomu 

odpovídá i požadavek Evropské charty místní samosprávy stanovený v čl. 9 odst. 7: „Dotace 

místním společenstvím se pokud možno předem neváží na financování konkrétních projektů. 

Poskytování dotací nelikviduje základní svobodu místních společenství uplatňovat v rámci své 

působnosti volné uvážení.“ 

V České republice tvoří specifické účelové dotace převažující část všech dotací. Mimo 

kapitoly Všeobecné pokladní správy, ze které se přidělují nárokové neúčelové dotace na 

příspěvek na výkon státní správy, jsou ostatní dotace v kompetenci dalších ministerstev, 

v rozpočtech krajů, regionálních rad nebo státních fondů zpravidla účelové. Velkou 

nevýhodou účelových dotací v České republice je především jejich množství a nepřehlednost. 

Jak už jsem uváděla, existuje ve státním rozpočtu více než 500 dotačních titulů, na základě 

kterých může obec získat finanční prostředky. Další nevýhodou je značná administrativní a 

                                                
199 Viz PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN, str. 86, „Dotace 
nižším vládním úrovním vlády jsou jasné vnitřní transfery. Nejasnosti vznikají v případě daní (resp. podílu na 
daních). Jestliže územní samosprávy mohou ovlivňovat buď daňové sazby, nebo daňovou základnu ukládané 
daně, jedná se skutečně o daňový příjem. Jestliže však je daňová základna ovlivňována a kontrolována vyšší 
vládní úrovní, a vybrané příjmy jsou nižším úrovním pouze přerozdělovány (sdílené dané), nebo přiděleny, jde o 
transfer.“Což je dle mého názoru u dotací v pořádku, otázka je nakolik by se měla vykazovat jako vlastní příjem 
obce daň přerozdělovaná tímto způsobem. 
200 Mám zde na mysli především otázku volebních preferencí. Žádný zastupitel nemůže počítat s tím, že bude 
populární u voličů, pokud založí dům seniorů s ošetřovatelskou službou, dětský domov nebo útulek. Zato pokud 
otevře nový fotbalový stadion, pravděpodobně mu nějaké hlasy přibudou. 
201 Viz PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, ISBN, str. 140 
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časová náročnost pro vybavení dotace. Nevýhodou pro méně bohaté obce může být i 

zpravidla existující povinnost účastnit se na spolufinancování dotace, či povinnost nejprve 

realizovat schválený projekt a až následná výplata investovaných prostředků. 

Na existující problémy spojené s účelovými dotacemi reaguje tzv. Druhá zlínská výzva. 

Zatímco První zlínská výzva se snažila peticí v roce 2006 úspěšně prosadit změnu zákona o 

rozpočtovém určení daní, Druhá zlínská výzva se týká právě nastavení systému dotací. 

Zlínská výzva přichází se zajímavou myšlenkou nárokového čerpání dotací části 

strukturálních fondů EU, a to zejména integrovaného regionálního operačního fondu. 202  

Podle mého názoru by tato myšlenka mohla za určitých podmínek přispět ke spravedlivějšímu 

a hlavně přehlednějšímu dotačnímu systému. Jedním z možných řešení by mohla být výše 

naznačená cesta prostřednictvím stanovení určitých standardů na výkon veřejných služeb. 

Zjednodušil by se tak systém přidělování dotací, neboť obec by měla nárok na určitou peněžní 

částku, určenou na rozvoj svého území a na investice. Využití těchto prostředků by se pak 

hodnotilo průběžně či následně podle stupně rozvinutosti dané obce na základě předem 

stanovených kritérií.203 Rozvoj obecního území by se tedy zajišťoval převážně z nárokových 

neúčelových dotací, jejichž dopad by podléhal hodnocení podle stanovených kritérií. Přičemž 

systém účelových dotací by mohl být zachován pro takové služby, u kterých je potřeba 

značná investice a které se netýkají základních potřeb či je potřeba jejich zajištění mezi 

různými územními celky, například stavby infrastruktury. Stejně jako tomu je v požadavku 

Druhé zlínské výzvy, mohlo by být pro tento účel využito dnes již existujících fondů, které 

mají za cíl podpořit regionální rozvoj nebo rozvoj venkova. Bylo by to dle mého názoru 

poměrně efektivní řešení, jak se vyhnout dnes existující džungli různých dotačních 

projektů.204  

                                                
202Znění části Druhé zlínské výzvy: „My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra 
Nečase, aby při přípravě Dohody o partnerství s Evropskou komisí respektoval potřeby regionů ČR a zaručil 
model nárokového čerpání minimálně 65% prostředků alokovaných do Integrovaného regionálního 
operačního programu 2014-2020 za účelem vyvážené a efektivní distribuce prostředků EU do území.“ Dostupné 
z www: http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/  
203  Inspirací pro systém nastavení hodnocení by se mohla stát například metodika systému hodnocení 
efektivnosti států v Indexu globální konkurenceschopnosti vydávaného Světovým ekonomických fórem. Index je 
založen na různých skupinách ukazatelů efektivnosti, jejichž váha je závislá na stupni ekonomického rozvoje 
každé země. (In ABRHÁM J., Komparativní ekonomika EU (trendy, souvislosti a implikace pro ekonomickou 
governance), ISBN 978-80-86783-34-5str. 177) Podle mého názoru by podobný systém kritérií mohl být 
vypracován i pro hodnocení efektivnosti rozvoje obcí, přičemž váha jednotlivých skupin by byla modifikována 
podle velikosti obce a tím pádem i rozsahu zabezpečovaných úkolů.  
204 Z letos uveřejněných dotací je možné například zmínit dotace z dotačního portálu Jihomoravského kraje, 
Dostupné z www: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ například dotace na zpracování územních plánů, dotace na 
podporu cyklistiky a cyklistické dopravy, dotace na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací a 
úpravy běžeckých tratí, neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality, dotace pro oblast protidrogových 
aktivit, dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí a jiné. Z portálu 
Integrovaného operačního programu, Výzvy ROP Jihovýchod, Dostupné z www: http://www.strukturalni-
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Kapitola 3: Analýza příjmů vybraných obcí 

Pro následující část práce jsem si vybrala zástupce různých velikostních kategorií obcí, a to 

pět různě velkých měst a obcí nacházejících se v okrese Zlín ve Zlínském kraji. Smyslem této 

části práce je porovnat příjmy výše rozebrané v druhé části práce v rozpočtech obcí z různě 

velkých kategorií. Toto porovnání by pak mělo přinést zejména zjištění, zda se do rozpočtů 

těchto obcí promítly změny přijaté novelou zákona o rozpočtovém určení daní, zda tyto 

změny postihly různé velikostní kategorie obcí různým způsobem a zda byl dopad těchto 

změn kladný či naopak spíše záporný. Druhým cílem této kapitoly je porovnat v různých 

velikostních kategoriích obcí využívání nástrojů, které obcím dává právní úprava pro 

ovlivnění výše jejich rozpočtů, jak byly rozebrány výše, tedy zejména možnost stanovit a 

vybírat místní poplatky a možnost ovlivňovat výši daně z věcí nemovitých. V krátkosti se 

budu také věnovat investičním dotacím získaným obcemi a otázce, zda je získání dotací stejně 

dostupné obcím všech velikostních kategorií, či zda je opravdu obtížnější pro menší obce 

vzhledem k možným překážkám při spolufinancování či složité administrativě.  

3.1. ZLÍN  
 

Město Zlín je krajským městem Zlínského kraje. Podle údajů Českého statistického úřadu měl 

k 1.1.2013 Zlín 75 555 obyvatel. Zlín je tak největším městem celého regionu, ve kterém žije 

celých 12,85% všech obyvatel Zlínského kraje. V celorepublikovém srovnání je Zlín 12. 

největším městem v republice.  Zlín je pověstný tím, že byl městem, ve kterém dlouhé roky 

působil podnikatel Tomáš Baťa. Baťovský odkaz je ve městě stále patrný a ovlivňuje 

výrazným způsobem i současný život města. Dnes je Zlín především průmyslovým městem 

s převažující výrobou pryžových a plastových výrobků, strojírenstvím a obuvnictvím. Zlín je 

však od roku 2001 také městem univerzitním a je známý i filmovou tvorbou a festivaly. 

                                                                                                                                                   
fondy.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=2&searchtext=&searchmode=anyword&op=11  například dotace na veřejné 
služby regionálního významu, dotace na kvalitu infrastruktury a společenského života ve městech a obcích, 
dotace na aktivity spojené s realizací a řízením ROP, dotace na podporu absorpční kapacity veřejné správy a jiné. 
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3.1.1. Rozpočtové určení daní  
 
Tabulka č. 3: Vývoj sdílených daní města Zlín od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daň z příjmu FO ze záv. čin. 167 119 164 906 187 515 177 156 162 289 164 815 162 136 173 383 
Daň z příjmu FO ze s. výd. čin. 99 620 94 997 64 420 65 657 25 449 41 500 21 607 24 692 
Daň z příjmu FO z kap. výnosů 8 646 9 900 11 329 14 262 13 468 13 484 14 584 17 426 
Daň z příjmu právnických osob 178 477 187 691 205 719 247 552 164 733 157 256 152 564 170 775 
Daň z příjmu PO za obec 26 415 1 800 51 547 68 469 47 700 55 473 56 438 44 576 
Daň z přidané hodnoty 282 705 294 216 309 809 354 283 337 005 359 861 362 145 345 055 
Celkem příjmy ze sdíl. daní 762 982 753 510 830 339 927 379 750 644 792 389 769 474 775 907 
Celkem příjmy obce 1 606 473 1 501 438 1 674 895 1 947 312 1 642 470 2 062 403 1 570 838 1 415 048 

Zdroje: Vlastní zpracování205 

 

Stejně jako u většiny ostatních měst v České republice tvoří nejvýznamnější daňové příjmy ze 

sdílených daní města Zlín daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu 

právnických osob a daň z přidané hodnoty. Sdílené daně se na celkových příjmech města 

podílejí až 50 % a představují tak významný zdroj financování města.  

Ve výše uvedené tabulce je zobrazen vývoj daňových příjmů ze sdílených daní od roku 2005 

do roku 2012. Uvedená tabulka demonstruje změny ve financování města, ovlivněné mimo 

jiné i změnami zákona o rozpočtovém určení daní, které jsem popsala v předcházející kapitole. 

Mezníkem je zejména přelom roku 2007 a 2008, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o 

rozpočtovém určení daní s cílem upravit spravedlivějším způsobem financování obecních 

rozpočtů a zmírnit rozdíly ve financování jednotlivých velikostních skupin obcí, a to zejména 

zavedením koeficientu postupných přechodů.  

Před účinností této novely se město Zlín nacházelo v 11. velikostní skupině obcí s počtem 

obyvatel od 50.000 do 100.000. Percentuální podíl Zlína na sdílených daních tak představoval 

například ještě v roce 2006 podíl 1,127544 % u podílu obcí na 1,5 % z celostátního hrubého 

výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem a 0,653328% z příslušného podílu na ostatních sdílených daních 

přidělených všem obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní.206 V roce 2006 se 

Zlín na 20,59 % z celorepublikového inkasa dvou nejdůležitějších daní, daně z přidané 

hodnoty vybrané ve výši 217 784 mil. Kč a daně z příjmu právnických osob ve výši 

                                                
205 Zpracováno na základě závěrečných účtů města Zlín mezi lety 2005 až 2012, tabulka plnění rozpočtu - příjmy 
206 Vyhláška č. 426/2006  Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů  
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128 865 mil. Kč,207 podílel částkou získanou vynásobením podílu obcí na sdílených daních 

vlastním podílem ve výši 0,653328 %. 

Po účinnosti novely v roce 2008, kdy došlo k zohlednění i jiných hledisek než jen 

velikostních kategorií obcí a zavedení koeficientu postupných přechodů, se podíl Zlína na 

sdílených daních snížil. Procentní podíl, kterým se Zlín po novele v roce 2008 podílel na 

sdílených daních činil, podle tehdejší vyhlášky 0,649121 % a u 1,5 % hrubého výnosu daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1,057663 %.208 Vzhledem k vyššímu inkasu daně 

a navýšení celkového procenta, kterým se všechny obce podílely na hrubém výnosu daně na 

21,4 %, se však tento pokles neprojevil, a Zlín naopak obdržel do svého rozpočtu vyšší daň, a 

to jak u daně z přidané hodnoty, tak u daně z příjmů právnických osob.209 Ke snížení příjmů 

naopak došlo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kde se jednak mohlo 

projevit snížení podílu Zlína na vybraných daních, ale také nižší celorepublikový výnos této 

daně oproti roku 2007.210 Lze tedy shrnout, že ačkoli novela zákona o rozpočtovém určení 

daní snížila podíl města na sdílených daních, byl tento rozdíl co do příjmů vyrovnán 

navýšením celkového podílu obcí na sdílených daních a zejména vyšším inkasem 

nejdůležitějších daní v roce 2008. 

V roce 2009 jsou patrné první důsledky hospodářské krize, začíná se snižovat celkový objem 

vybraných daní, zejména pak daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti. To však nebylo v případě Zlína jediným důvodem, proč došlo ke snížení 

peněžních prostředků plynoucích do jeho rozpočtu. V roce 2009 došlo totiž také k odtržení 

městské části Zlína a vytvoření samostatné obce Želechovic nad Dřevnicí.211 Zlín tak ztratil 

spolu s 1 943 obyvateli i část svého podílu na sdílených daních.  

Důsledky ekonomické krize se projevují na příjmech Zlína dodnes, a jsou způsobeny, jak již 

bylo uvedeno především nižším výnosem daní u samostatně výdělečných osob a u osob 

                                                
207 Oficiální stránky Finanční správy, Údaje z výběru daní, Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-
2013, Dostupné z www: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-
dani 
208 Vyhláška č. 316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 
209 V roce 2008 byla na dani z přidané hodnoty vybrána částka 255 160 mil. oproti roku 2006, kdy bylo vybráno 
217 784  mil. Kč. U daně z příjmu právnických osob byla v roce 2008 vybrána daň ve výši 173 590 mil. Kč 
oproti roku 2006, kdy bylo vybráno 128 865 mil. Kč. Oficiální stránky Finanční správy, Údaje z výběru daní, 
Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993-2013, Dostupné z www: 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani 
210 Vybraná daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti klesla v roce 2008 na 115 180 mil. Kč oproti roku 
2007, kdy bylo vybráno 126 388 mil. Kč. Oficiální stránky Finanční správy, Údaje z výběru daní, Vývoj inkasa 
vybraných daní v ČR v letech 1993-2013, Dostupné z www: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani 
211 Komentář k plnění rozpočtu – Příjmy za rok 2010, Procentní podíl jednotlivých příjmů statutárního města 
Zlína v letech 2006 – 2010, str. 6 
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právnických, které se v čase ekonomické stagnace snaží minimalizovat náklady a uplatnit 

všechny dostupné daňové úlevy. Co čeká Zlín po změně zákona o rozpočtovém určení daní, 

která je účinná od roku 2013 je těžko podle aktuálně dostupných dat predikovat. Vzhledem 

k tomu, že novela je zaměřena především na omezení daňových příjmů nejmenších a čtyř 

největších obcí České republiky a na navýšení příjmů obcí v tzv. U-křivce, neměla by se tato 

novela Zlína dotknout podstatným způsobem. 

3.1.2. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky 
 
Tabulka č. 4: Vývoj místních poplatků města Zlín od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Poplatek za provoz systému komunálních odp. 32 209 32 434 33 044 33 029 31 574 30 691 31 011 30 989 
Poplatek ze psů 2 334 2 324 2 373 2 335 2 211 2 213 2 105 1 979 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 560 1 559 1 302 1 261 360 441 259 388 
Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj 9 777 11 095 11 973 7 011 5 107 5 354 11 296 2 066 
Poplatek za povolení vjezdu do vybr. míst 21 4 - - - - - - 
Místní poplatky celkem 45 901 47 416 48 692 43 636 39 252 38 699 33 375 35 422 
Daň z nemovitých věcí 27 698 28 212 28 161 28 718 30 262 47 850 45 918 51 410 

Zdroj: Vlastní zpracování212 

 

U daně z nemovitých věcí platí v současné době na území Zlína obecně závazná vyhláška 

č. 4/2008, která s účinností od 1.1.2009 zvýšila koeficient, kterým se násobí základní sazba 

daně z pozemků a staveb213 pro centrum Zlína na maximální možnou výši koeficientu 4,5. Pro 

vybrané příměstské části města stanovené vyhláškou byl naopak zákonný koeficient snížen na 

2,5 a 2,0. Zastupitelstvo tak maximálně aktivně využilo možnosti odlišit pomocí vymezených 

katastrálních území rozdílnou hodnotu nemovitostí v centru a v okrajových částech obce. 

Druhým koeficientem, který vyhláška stanoví je koeficient 1,5, kterým se násobí sazba daně a 

prostřednictvím kterého je obcím dána možnost navýšit fakultativně sazbu daně u těch staveb, 

na které se neaplikuje výše uvedený koeficient stanovený zákonem dle počtu obyvatel. Zlín 

zavedl tento koeficient pro všechny stavby na celém území města, s výjimkou staveb 

určených pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství. 214 

Zvýšením uvedených koeficientů došlo proto v roce 2009 k navýšení celkových příjmů obce 

vybraných na dani z nemovitých věcí.  

Výraznější navýšení však přinesla až novela zákona o dani z nemovitých věcí, která v roce 

2009 s účinností od 1.1.2010 navýšila všechny sazby u daní z nemovitých věcí na 
                                                
212 Zpracováno na základě závěrečných účtů města Zlín mezi lety 2005 až 2012, tabulka plnění rozpočtu - příjmy 
213 Dle § 6 odst. 4 písm. b) a dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 
214 Jde proto o tyto stavby: stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a 
u stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, garáže vystavěné odděleně od obytných domů a 
samostatné nebytové prostory užívané jako garáže a stavby užívané pro podnikatelskou činnost a u samostatné 
nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost 
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dvojnásobek. 215  Ačkoli město Zlín na tuto skutečnost nereagovalo například snížením 

koeficientů zavedených rok před účinností novely, nedosáhly příjmy z daně z nemovitých 

věcí skutečně dvojnásobné výše. Zpráva k rozpočtu města tuto skutečnost vysvětluje 

především nízkou platební morálkou poplatníků daně z nemovitých věcí, která se měla 

naopak zlepšit následně v roce 2012, kdy daň z nemovitých věcí přinesla do rozpočtu města 

až 51,4 mil. Kč, tedy cca 3,63 % z celkových příjmů města. Pokud jde o příjem z daně 

z nemovitých věcí přepočítaný na jednoho obyvatele, představovala vybraná roční částka 

v roce 2012 hodnotu 679 Kč na jednoho obyvatele.  

Zlín také patří mezi jedno z mnoha měst v České republice, které nevyužilo možnosti zavést 

místní koeficient. Naopak v roce 2012 byla vydána tisková zpráva zdůvodňující rozhodnutí 

zastupitelstva města, nezvyšovat v současné době daň z nemovitých věcí, přestože by 

zavedením místního koeficientu 2 mohlo dojít ke zdvojnásobení příjmů z daně z nemovitých 

věcí, sloužícího následně k pokrytí výpadku v daňových příjmech města způsobeného 

ekonomickou krizí. 216  Jak jsem uvedla již v části druhé kapitoly věnované daním 

z nemovitých věcí a místním poplatkům obecně, platí podle mne, že zastupitelstvo se při 

využívání svých pravomocí v těchto oblastech rozhoduje poměrně racionálně zejména 

s ohledem na volební cyklus. To podle mého názoru potvrzuje i vyjádření primátora města 

Zlína uvedené ve výše zmíněné tiskové zprávě: „Pokud bychom zákonné koeficienty pro dané 

části obce zvýšili, narostl by příjem města o desítky milionů korun ročně. Jenže byly by to 

peníze přímo z kapes obyvatel Zlína, řada z nich se přitom už nyní potýká s existenčními 

potížemi. Proto touto cestou jít nechceme. Budeme pokračovat v důsledném hledání úspor na 

straně výdajů.“217 

Z existujících místních poplatků využívá město Zlín především poplatek za provoz systému 

komunálních odpadů, poplatek za psa, poplatek za užívání veřejného prostranství a dříve také 

již zrušený poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Největší podíl na místních 

poplatcích tvoří poplatek za provoz systému komunálních odpadů, který představuje téměř 

93% z celkového podílu vybraných místních poplatků. Poplatek za provoz systému 

komunálních odpadů se skládá ze dvou částí, kdy je možné vybírat částku až 250 Kč za osobu 

na rok a další částku podle skutečně vynaložených nákladů obce na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu z předchozího kalendářního roku, a to až do výše 750 Kč na osobu na 
                                                
215 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2010 
216 Oficiální stránky města Zlín, Aktualita: Daň z nemovitostí: radnice už rozhodla jak dál. cit. dne 24.2.2013, 
Dostupné z www: http://www.zlin.eu/article/98149.dan-z-nemovitosti-radnice-uz-rozhodla-jak-dal/ 
217 Oficiální stránky města Zlín, Aktualita: Daň z nemovitostí: radnice už rozhodla jak dál. cit. dne 24.2.2013, 
Dostupné z www: http://www.zlin.eu/article/98149.dan-z-nemovitosti-radnice-uz-rozhodla-jak-dal/  
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rok. Obec tak může stanovit maximální výši poplatku až na 1000 Kč na obyvatele na jeden 

rok. Město Zlín stanovilo obecně závaznou vyhláškou sazbu určenou podle nákladů na provoz 

systému komunálních odpadů na 250 Kč. Spolu se základní složkou, činí sazba za komunální 

odpad, která byla stanovena na tehdy přípustné maximální výši již v roce 2004, celkem 500 

Kč. Zastupitelé doposud nevyužili možnosti, zvýšit druhou část poplatku podle skutečných 

nákladů obce až na 750 Kč, kterou umožnila novela zákona o místních poplatcích účinná od 

roku 2013. 218  Vzhledem k tomu, že celkové náklady města na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu se pohybují okolo 28 milionů korun, což představuje 368,- Kč na 

jednoho poplatníka,219 má zastupitelstvo dostatečný prostor rozhodnout o navýšení poplatku. 

Problémem Zlína však není nízký poplatek, ale spíše značné množství osob, které se placení 

poplatku vyhýbají. Jen v roce 2011 evidovalo město na 6 000 lidí, kteří poplatek nezaplatili a 

dlužily proto městu téměř 12 milionů Kč.220  

Druhým významným poplatkem, který město Zlín vybírá je v českých městech obvyklý 

poplatek ze psů. Tento poplatek však představuje pouze necelých 6 % z celkové částky 

vybrané za místní poplatky. Smyslem poplatku ze psů nemá být ani tak navýšení obecního 

rozpočtu, jako spíše regulace počtu psů chovaných v některých částech obce. 221  Obecně 

závazná vyhláška, která stanoví výši sazby poplatku, rozlišuje jednak část obce, kde má osoba, 

která je držitelem psa trvalý pobyt a také druh nemovitosti, kde je osoba přihlášena k pobytu. 

Vyšší sazbě podléhá zejména centrum města s ulicemi stanovenými v příloze vyhlášky a také 

bytové domy, kde je poplatek oproti domům rodinným stanoven na dvojnásobek. Sazba 

poplatku se pak pohybuje od maximální částky 1 500 Kč za druhého psa, jehož držitel žije 

v bytovém domě v centru Zlína (zákonem je přitom umožněno uložit až částku ve výši 2 250 

Kč) a minimální částky 200 Kč držitele psa s trvalým pobytem v rodinném domě v příměstské 

části Zlína.  

Posledním ve Zlíně využívaným poplatkem je poplatek za užívání veřejného prostranství. U 

tohoto poplatku lze sledovat výrazný propad příjmů do obecního rozpočtu po roce 2009, který 

může souviset především s ekonomickou krizí a s omezením některých činností, které jsou 

zpoplatněny poplatkem za užívání veřejných prostranství, jako je například umístění 

                                                
218 Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
219 Město Zlín, Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, čl. 5 odst. 3 
220 Oficiální stránky města Zlín, Aktualita: Radnice poplatek za svoz odpadu nezvýší. cit. dne 24.2.2013, 
Dostupné z www: http://www.zlin.eu/article/96996.radnice-poplatek-za-svoz-odpadu-nezvysi/  
221 Pelc, V. Místní poplatky. Oprávnění obcí. Povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů. 2. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2013, 222 s., Kapitola I. Ukládání místních poplatků a plnění poplatkových povinností, Místní 
poplatek ze psů, bod 3.2. účel poplatku 
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dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, provádění 

výkopových prací nebo umístění stavebního zařízení, užívání území pro potřeby filmových a 

televizních děl nebo pro reklamní akce, související s celkovým ekonomickým útlumem.  

Jak už jsem uvedla v kapitole věnované obecně místním poplatkům byl poplatek za 

provozovaný výherní hrací přístroj vyřazen ze soustavy místních poplatků zákonem 

č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a obec tak 

ztratila možnost ovlivňovat s účinností od 1.1.2012 výši tohoto poplatku. Místní poplatek 

z výherních hracích přístrojů byl zároveň od roku 2012 nahrazen novelou zákona o loteriích a 

jiných podobných hrách,222 která nově upravuje odvod z těchto her. Dílčí odvod je z 20 % 

příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem obcí, a to v závislosti na poměru průměrného 

počtu povolených přístrojů a zařízení na území obce v jednotlivých dnech. Zbytek odvodu se 

rozdělí mezi státní rozpočet a obce na základě výpočtu v zákoně o rozpočtovém určení daní, a 

to v poměru 70 % stát a 30 % obce.223 To se projevuje i v rozpočtu města Zlín, kde byl 

vykázán příjem z místního poplatku za výherní hrací přístroj naposledy v roce 2012, ve výši 

mírně přesahující 2 mil. Kč. Město přitom ve stejném roce získalo na novém odvodu 

z výherních hracích přístrojů a odvodu z výtěžku z provozování loterií dohromady přes 

22 milionů Kč.224 

3.1.3. Dotace 
 
Tabulka č. 5: Vývoj investičních dotací města Zlín od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Investiční transfery od veřejných rozpočtů 
ústřední úrovně 29 532 114 194 32 177 79 425 23 800 46 089 2 855 27 287 

Investiční transfery od veřejných rozpočtů 
územní úrovně - 80 700 1 300 14 759 316 610 10 000 26 611 

Investiční přijaté transfery ze zahraničí 5 793 - 2 336 - - - - - 
Investiční dotace celkem 35 325 114 274 35 213  80 725 38 559 362 699 12 855 53 898 
Dotace celkem  233 858 321 699 325 621 381 146 383 894 738 820 368 905 166 583 

Zdroj: Vlastní zpracování225 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje přehled investičních dotací, které město Zlín získalo do 

svého rozpočtu od roku 2005 do roku 2012. Jak už jsem uvedla v kapitole věnované dotacím 

obecně, jsou to právě investiční dotace, které mají vliv na vyrovnávání rozdílů mezi 

jednotlivými regiony. Smyslem tohoto porovnání však není jen zjištění v jakém rozsahu 

                                                
222 Zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
223 Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, § 41i 
224 Rozpočet města Zlína na rok 2013, dostupný z www: http://www.zlin.eu/page/100335.rozpocet-na-rok-2013/  
225 Zpracováno na základě závěrečných účtů města Zlín mezi lety 2005 až 2012, tabulka plnění rozpočtu - příjmy 
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probíhají investice v jednotlivých částech republiky, ale také odpověď na otázku, zda je i 

malá obec schopná dosáhnout na investiční nenárokové dotace, či zda existují natolik velké 

překážky, že malá obec nemá možnost investici získat. 

Vzhledem k tomu, že Zlín je nejvýznamnějším městem regionu, je jen logické, že i z pohledu 

získávání dotací by měl být nejaktivnější. Celkově Zlín získal od roku 2005 do roku 2012, tj. 

za 8 let, na investičních dotacích z různých zdrojů celkem 733,548 mil. Kč, což průměrně za 

jeden rok činí částku přibližně 91,7 mil. Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele dokázal Zlín 

získat na investičních projektech v průměru 1 214 Kč za rok. Ve srovnání s obcemi ve 

velikostní kategorii kam město Zlín patří, tedy do kategorie s počtem obyvatel od 50 000 do 

100 000, se však Zlín nachází pod průměrnou hodnotou, neboť ve stejném období byl příjem 

na jednoho obyvatele v této velikostní kategorii obcí 1 564 Kč.226  

Velmi významným rokem byl pro Zlín především rok 2010, kdy se městu i přes ekonomickou 

krizi podařilo získat dotaci na výstavbu nového Kulturního a univerzitního centra ve výši 

305 mil. Kč. Pokles celkových dotací, tedy zejména neinvestičních v roce 2012 je způsoben 

přesunutím  výplat dávek v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené a příspěvku na péči 

z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ze systému dotací poskytovaných obcím. 

3.2. OTROKOVICE  
 

Otrokovice jsou s počtem obyvatel 18 327 druhým největším městem okresu Zlín a šestým 

největším městem kraje. Centra Otrokovic a Zlína jsou od sebe vzdálena pouhých 

12 kilometrů. Obě města jsou velmi úzce propojena jak infrastrukturou, tak i historií. Podobně 

jako v případě Zlína byl i charakter Otrokovic v minulém století zformován výstavbou 

Baťových závodů. V současnosti je významnou firmou sídlící v Otrokovicích například 

společnost Continental Barum, s.r.o. vyrábějící pneumatiky. Otrokovice jsou významným 

železničním a silničním uzlem, nachází se zde vnitrostátní letiště a přístaviště Baťova 

plavebního kanálu. Ráz Otrokovic byl negativně poznamenán necitlivou výstavbou v 70. a 80. 

letech minulého století.  

 

                                                
226  Vlastní výpočty na základě údajů ze Sumáře rozpočtu obcí ČR 2000-2011, na základě oficiálních dat 
zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS. Analýza rozpočtů 
obcí dostupná z www: http://www.rozpocetobce.cz/filtr-obci  
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3.2.1. Rozpočtové určení daní  
 

Tabulka č. 6: Vývoj sdílených daní města Otrokovice od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 34 354 33 662 37 347 36 612 34 633 34 546 35 515 35 020 
Daň z příjmu FO ze sam. výd. Činnosti 11 959 9 849 7 938 6 737 3 295 2 818 2 924 3 493 
Daň z příjmu FO z kap. Výnosů 1 701 1 901 2 223 2 889 2 699 2 699 1 694 1 321 
Daň z příjmu právnických osob 35 118 36 073 40 381 48 083 30 917 32 188 30 686 34 251 
Daň z příjmu právnických osob za obec 4 309 8 118 7 728 11 408 11 778 4 175 6 421 4 775 
Daň z přidané hodnoty 55 643 53 573 56 043 64 778 66 738 69 140 69 846 68 636 
Celkem příjmy ze sdílených daní 143 084 143 176 151 660 170 507 150 060 145 566 147 086 147 496 
Celkem příjmy obce 340 566 325 513 447 207 443 678 408 236 428 856 452 831 299 948 

Zdroj: Vlastní zpracování227 

 

Otrokovice se před novelou zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2007 nacházely ve 

velikostní kategorii obcí s počtem obyvatel od 10 001 do 20 000, tedy těsně pod hranicí počtu 

obyvatel, která znamenala vyšší koeficient pro podíl na sdílených daních. Zvýšení koeficientu, 

který by vyšší počet obyvatel znamenal, by však nebylo nijak razantní, neboť koeficient 

velikostní skupiny obcí od 20 001 do 30 000 obyvatel byl vyšší oproti velikostní skupině obcí, 

v níž se nacházely Otrokovice jen o 1,23%.  Větší nepoměr naopak existoval mezi velikostní 

skupinou obcí v níž se nacházely Otrokovice a velikostní kategorií obcí o jedna nižší, tedy 

kategorií obcí s počtem obyvatel od 5 000 do 10 001, kde se obcím, které se dostaly s počtem 

obyvatel nad 10 000, zvýšil přepočítávací koeficient až o 14,08%.  

Stejně jako v případě Zlína došlo i u Otrokovic po novele k mírnému poklesu podílu města na 

vybraných daních.228 Platí však opět to samé, co jsem již uváděla k vývoji příjmů ze sdílených 

daní u města Zlín, neboť mírný pokles podílu na sdílených daních byl v roce 2008 vyrovnán 

vyšším inkasem nejdůležitějších daní. Naopak vývoj příjmů po roce 2009 je stejně jako u 

Zlína poznamenán ekonomickou krizí a výrazným propadem příjmů zejména u daně z příjmů 

právnických osob a daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Jediná daň, která v tomto 

období neklesla pod hranici stanovenou v předkrizovém roce 2008, ale naopak se i mírně 

zvyšuje je daň z přidané hodnoty. Na vývoji příjmů v Otrokovicích je tak podle mne dobře 

patrné, jak podíl obcí na dani z přidané hodnoty poměrně úspěšně vyrovnává ztráty, které 

obce utrpěly v době krize výpadkem daně z příjmů právnických osob a osob samostatně 

výdělečně činných. 

                                                
227 Zpracováno na základě skutečných příjmů z rozpočtů města Otrokovice od roku 2005 do roku 2012 
228  Vyhláška č. 426/2006  Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a vyhláška č. 316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí 
na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 
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3.2.2. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky 
 
Tabulka č. 7: Vývoj místních poplatků města Otrokovice od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Poplatek za provoz systému komunálních odp. 8 874 9 010 9 174 8 869 8 759 8 635 8 625 8 536 
Poplatek ze psů 523 531 507 530 494 473 480 483 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 769 380 441 660 740 897 957 542 
Poplatek ze vstupného  19 23 11 1 - - - - 
Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj 3 965 3 312 4 120 3 742 3 125 2 870 4 214 1 330 
Místní poplatky celkem 14 150 13 256 14 253 13 802 13 118 12 875 14 276 9 561 
Daň z věcí nemovitých 11 305 11 747 12 962 10 717 15 499 21 460 21 721 20 392 

Zdroj: Vlastní zpracování229 

 

U daně z věcí nemovitých zavedly Otrokovice obecně závaznou vyhláškou jediný koeficient, 

a to koeficient 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. b), stanovený bez výjimky pro všechny stavby na 

území Otrokovic, u kterých to zákon umožňuje. Další koeficient, který se na územní 

Otrokovic uplatňuje, je koeficient stanovený ze zákona rozdílně podle velikostní skupiny 

obce.230 V případě Otrokovic jde o koeficient velikostní skupiny obcí nad 10 000 obyvatel do 

25 000 obyvatel, u kterého je pro vynásobení základní sazby daně stanovena hodnota 2. 

Město nevyužilo možnost, která je mu dána zákonem ke zvýšení tohoto koeficientu, a stejně 

jako Zlín ani možnost zavedení místního koeficientu, kterým by se násobila daň z nemovitých 

věcí na celém územní obce. Zvýšení daně z věcí nemovitých v roce 2009 bylo způsobeno 

zrušením obecně závazné vyhlášky, která právě naopak z důvodu povodní v roce 2001 

snižovala zákonem stanovený koeficient pro výpočet sazby daně u staveb obytných domů, 

bytů a samostatných nepodnikatelských nebytových prostor o tři kategorie, tedy na koeficient 

ve výši 1. 231  Zvýšení příjmů z nemovitých věcí v roce 2010 bylo opět způsobeno 

jednorázovým zvýšením sazeb novelou zákona o dani z nemovitých věcí. 232  Daň 

z nemovitých věcí v Otrokovicích představuje podíl cca 6,8 % na celkových příjmech města a 

je vybírána ve výši přibližně 1 100 Kč na jednoho obyvatele. 

Pokud jde o místní poplatky, využívají Otrokovice podobné škály poplatků jako jejich větší 

soused Zlín. Stejně jako v případě Zlína představuje nejvýznamnější podíl na místních 

poplatcích poplatek za provoz systému komunálních odpadů, následovaný již zrušeným 

poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj. Při srovnání místních poplatků Zlína a 

                                                
229 Zpracováno na základě skutečných příjmů z rozpočtů města Otrokovice od roku 2005 do roku 2012 
230 Koeficient podle § 11 odst. 3 písm. a) a podle § 6 odst. 4 písm. a), zákona České národní rady č.  338/1992 
Sb., o dani z nemovitých věcí 
231Oficiální stránky města Otrokovice, Mediální servis – aktuality, Radnice daň nezvýší, pouze srovná podmínky, 
ze dne 16.7.2008, cit. dne 3.3.2013, Dostupné z www: 
http://www.otrokovice.cz/newWebOtr/aktuality/aktuality.aspx?id=929  
232 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu  
České republiky na rok 2010 
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Otrokovic je zajímavé že, ačkoli jsou Otrokovice asi 4x menší než Zlín vybírají 

několikanásobně vyšší poplatek za užívání veřejného prostranství. To je způsobeno především 

rozdílně nastavenými sazbami v Otrokovicích a ve Zlíně. Zatímco sazby ve Zlíně nepřekračují 

u vybraných zpoplatněných činností vykonávaných na veřejných prostranstvích 20 Kč za m2 

(u umístění reklamních zařízení), v Otrokovicích jsou tyto sazby několikanásobně navýšeny. 

Například za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje či za umístění reklamního 

zařízení požaduje město Otrokovice od poplatníků až 50 Kč za každý započatý m2. Město má 

také podrobnější rozpracování poplatků v případě dlouhodobějšího užívání, kdy je možné 

zaplatit roční či měsíční zvýhodněnou paušální částku. Například právě u zařízení sloužících 

pro prodej nebo u reklamních zařízení jde o částku 1 500 Kč za m2 za rok nebo 300 Kč za m2 

za týden. Podobně jsou stanoveny i sazby u zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. 

zahrádka restaurace) nebo vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil.233 

Naproti tomu město Zlín se rozhodlo pro nižší sazby u činností, které jsou zaměřeny na prodej 

nebo služby a vyšší částkou zpoplatňuje jen vyhrazení trvalého parkovacího místa.234 

Pokud jde o srovnání využití dalších místních poplatků oběma městy, je poplatek za provoz 

systému komunálních odpadů v Otrokovicích stanoven v podobné výši jako v případě Zlína, a 

to částkou o 20 Kč nižší, v celkové výši 480 Kč za osobu poplatníka na kalendářní rok. 

Stanovení nižšího poplatku v části poplatku, kterou lze stanovit podle skutečných nákladů 

obce, odpovídá i nižším nákladům města Otrokovice na jednoho obyvatele oproti nákladům 

města Zlín. Zatímco ve Zlíně jsou celkové náklady na sběr a svoz netříděného odpadu 

vyjádřeny částkou 28 milionů Kč, což představuje v přepočtu 368 Kč na jednoho 

poplatníka, 235  v Otrokovicích tato částka činí přibližně 6 milionů Kč, což je 325 Kč na 

jednoho obyvatele Otrokovic. Podobně jako Zlín řeší Otrokovice problémy s neplatícími 

občany. V roce 2009 nezaplatilo místní poplatek 800 lidí a celková dlužná částka se tak 

vyšplhala na 383 tisíc Kč.236  

Poplatek ze psů plní v Otrokovicích podobnou funkci jako ve Zlíně, jeho smyslem je tedy 

především regulovat počet psů chovaných v některých částech obce. Obecně závazná 

vyhláška proto rozlišuje, zda jde o psa chovaného v rodinném domě či v jiném obydlí, 

zejména bytovém domě, kde jsou sazby za poplatek vyšší. Sazby poplatků jsou přitom 

srovnatelné se sazbami stanovenými obecně závaznou vyhláškou města Zlín pro městské části 
                                                
233 Obecně závazná vyhláška města Otrokovice, č. 5/2012, o místních poplatcích 
234 Obecně závazná vyhláška města Zlín, č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
235 Město Zlín, Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, čl. 5 odst. 3 
236 Oficiální stránky města Otrokovice, Mediální servis – aktuality, Špatná zpráva pro dlužníky, ze dne 1.7.2009, 
cit. dne 3.3.2013, Dostupné z www: http://www.otrokovice.cz/newWebOtr/aktuality/aktuality.aspx?id=1248  
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Zlína, tj. ve výši 400/600 Kč u rodinných domů a 1000/1500 Kč u domů bytových. Naopak 

Otrokovice neodlišují při stanovení poplatku různé části města a poplatek je stanoven na 

celém jejich území stejnou částkou.  

3.2.3. Dotace 
 
Tabulka č. 8: Vývoj investičních dotací města Otrokovice od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Investiční transfery od veřejných 
rozpočtů ústřední úrovně 2 146 2 781 60 163 43 373 15 405 2 412 12 174 - 

Investiční transfery od veřejných 
rozpočtů územní úrovně - - - 44 30 161 31 897 59 761 12 654 

Investiční dotace celkem 2 146 2 781 60 163 43 417 45 566 34 309 71 935 12 654 
Dotace celkem  71 007 76 234 161 614 146 370 163 007 159 729 197 235 45 046 

Zdroj: Vlastní zpracování237 

 

Otrokovice jsou na tom se získáváním dotací díky svému strategickému umístění a rozvíjející 

se průmyslové výrobě poměrně dobře. Od roku 2005 do roku 2012 získaly Otrokovice na 

investičních dotacích z různých zdrojů celkem přes 272 mil. Kč, to znamená v průměru 

v jednom roce investiční dotaci ve výši cca 34 mil. Kč. Příjem z investičních dotací tak na 

jednoho obyvatele Otrokovic v průměru za posledních osm let vychází ještě lépe než 

v případě Zlína, neboť činí asi 1 849 Kč. Porovnávání s ostatními obcemi v celorepublikovém 

průměru je poměrně obtížné, neboť malým obcím stačí získat jakoukoli dotaci a průměrný 

příjem na jednoho obyvatele se jim poměrně výrazně navýší. 238  V porovnání s ostatními 

obcemi ve své velikostní kategorii, tedy 10 001 až 20 000 jsou Otrokovice nad průměrem, 

který se pohybuje v tomto období na hodnotách okolo 1 754 Kč na jednoho obyvatele.239  
 

                                                
237 Zpracováno na základě skutečných příjmů z rozpočtů města Otrokovice od roku 2005 do roku 2012 
238 Například v roce 2012 byl průměrný příjem z investičních dotací poskytovaných z veřejných rozpočtů ústředí 
úrovně na jednoho obyvatele 5 496 Kč. Přitom prvních 5 míst v pomyslném žebříčku nejvyšších příjmu na 
jednoho obyvatele tvořily obce do 300 obyvatel, které v tomto roce získaly příjem z dotace přesahující 
v přepočtu 100.000 Kč na jednoho obyvatele. Zdroj: Vlastní výpočty na základě údajů ze Sumáře rozpočtu obcí 
ČR 2000-2011, na základě oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v 
systémech ARIS a ÚFIS. Analýza rozpočtů obcí dostupná z www: http://www.rozpocetobce.cz/filtr-obci 
239  Vlastní výpočty na základě údajů ze Sumáře rozpočtu obcí ČR 2000-2011, na základě oficiálních dat 
zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS. Analýza rozpočtů 
obcí dostupná z www: http://www.rozpocetobce.cz/filtr-obci 
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3.3. VIZOVICE  
 

Vizovice mají podle statistiky Českého statistického úřadu k 1.1.2013 celkem 4 691 obyvatel 

a jsou tak 21. největším městem ve Zlínském kraji. Vizovice se nacházejí 14 kilometrů 

východně od Zlína. V povědomí veřejnosti jsou zapsány především jako město, kde má sídlo 

společnost RUDOLF JELÍNEK a.s., která vyrábí lihoviny a jiné alkoholické nápoje, ale také 

konáním různých kulturních akcí, jako jsou například Vizovické Trnkobraní, Masters of Rock 

nebo folkový festival Valašský frgál.  

3.3.1. Rozpočtové určení daní  
 

Tabulka č. 9: Vývoj sdílených daní města Vizovice od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 7 077 7 095 7 798 7 341 6 992 6 774 6 782 7 269 
Daň z příjmu FO ze sam. výd. činnosti 4 557 3 202 2 832 3 050 1 175 1 059 432 721 
Daň z příjmu FO z kap. výnosů 348 402 461 581 576 582 637 761 
Daň z příjmu právnických osob 7 188 7 440 8 382 10 089 6 394 6 790 6 660 7 465 
Daň z příjmu právnických osob za obec 1 300 3 096 3 092 2 383 2 282 1 785 1 636 1 536 
Daň z přidané hodnoty 11 383 10 547 12 207 14 439 14 395 15 540 15 824 15 084 
Celkem příjmy ze sdílených daní 31 853 31 782 34 772 37 883 31 814 32 530 31 971 32 836 
Celkem příjmy obce 109 732 104 748 112 917 124 020 125 828 122 398 129 496 109 092 

Zdroj: Vlastní zpracování240 

 

Vizovice se před novelou zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2007 nacházely ve 

velikostní kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 5 000, tedy stejně jako v případě 

Otrokovic těsně pod hranicí počtu obyvatel, která znamenala vyšší koeficient pro podíl na 

sdílených daních. V případě Vizovic se tento koeficient mohl při zvýšení počtu obyvatel nad 

hranici 5 000 navýšit o 2,89%. Podle důvodové zprávy k nově navrhované úpravě z roku 

2007 se Vizovice nacházely ve velikostní kategorii obcí, která měla novým uspořádáním 

získat téměř nejvíce finančních prostředků, a to ve výši přibližně 641 milionů. Více peněžních 

prostředků do rozpočtu pak měly získat už jen obce v kategorii o jednu nižší, tedy obce 

s počtem obyvatel od 301 až 1 500, které si měly v součtu polepšit o 1 605 milionů Kč.241 Na 

vývoji příjmů města Vizovice, lze pozorovat stejně jako v případě Otrokovic a Zlína nárůst 

příjmů ze sdílených daní v roce 2008 a jejich následný prudký pokles po příchodu 
                                                
240 Zpracováno na základě skutečných příjmů z rozpočtů města Vizovice od roku 2005 do roku 2012 
241 Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, Tabulka č. 6 – Rozložení celkových zisků a ztrát dle velikostních 
kategorií 
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ekonomické krize v roce 2009. Stejně jako u výše jmenovaných měst byla ztráta způsobena 

především razantním snížením daní z příjmů samostatně výdělečných osob a daně z příjmů 

právnických osob. Naopak daň z přidané hodnoty se udržela i v případě Vizovic na hodnotách 

z roku 2008 a měla i v krizových letech rostoucí tendenci. Podle mého názoru je tedy možno 

říci, že spravedlivější novela zákona o rozpočtovém určení daní přišla právě v čas, a navýšení 

příjmů obcí jeden rok před krizí zabránilo, aby se příjmy obcí propadly v letech hospodářské 

krize ještě níže. Ekonomická krize tak pro obce znamenala propad jejich příjmů, ale jednak 

vzhledem k rozložení podílu na daních, který jim připadá a také vzhledem k navýšení tohoto 

podílu, ke kterému došlo právě novelou v roce 2007, nebyly dopady krize natolik drastické a 

pouze zmrazily růst celkových příjmů ze sdílených daní, které vrátily na úroveň z roku 2007.  

Město Vizovice se nachází ve velikostní skupině obcí, které mají, podle novely zákona o 

rozpočtovém určení daní přijaté s účinností od 1.1.2013,242 nejnižší daňový příjem na jednoho 

obyvatele, a to průměrně 6,8 tisíce Kč. Přijatá úprava plánovala změnit tento stav a dorovnat 

příjmy měst a obcí, které se nacházejí ve velikostních kategoriích na dně tzv. U-křivky. 

Příjmy na jednoho obyvatele ve velikostní kategorii Vizovic by se tak měly do budoucna 

navýšit o 135,5 % na 9,2 tisíce Kč na jednoho obyvatele.243 Tato novela by tak měla mít na 

příjmovou stránku rozpočtu města zásadní vliv. Jestli bude mít realizovaná změna plánovaný 

dopad, však zatím nelze z dostupných dat analyzovat.   

3.3.2. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky 
 
Tabulka č. 10: Vývoj místních poplatků města Vizovice od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Poplatek za provoz systému komunálních odp. 2 063 2 039 2 064 2 043 2 247 2 236 2 258 2 345 
Poplatek ze psů 67 67 68 68 67 67 66 67 
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 8 9 0,7 9 7 25 18 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 12 21 23 20 21 92 131 
Poplatek ze vstupného  105 289 70 50 90 70 120 120 
Poplatek z ubytovací kapacity 12 14 17 21 18 18 31 24 
Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj 305 316 415 355 296 210 378 50 
Místní poplatky celkem 2 571 2 745 2 664 2 561 2 747 2 629 2970 2 755 
Daň z nemovitých věcí 1 456 1 451 1 553 1 528 1 648 2 483 2 382 3 005 

Zdroj: Vlastní zpracování244 

 

                                                
242 Zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým státním fondům 
243 Důvodová zpráva k zákonu č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Tabulka: Přerozdělení 
sdílených daní mezi obce ČR při platné a navrhované právní úpravě, str. 11 
244 Zpracováno na základě skutečných příjmů z rozpočtů města Vizovice od roku 2005 do roku 2012 
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Pokud jde o daň z nemovitých věcí, jsou Vizovice jednou z obcí, která v souvislosti s přijetím 

novely zákona o dani z nemovitých věcí zvyšující sazby u nemovitostí s účinností od roku 

2010, zrušila jednak místní koeficient o velikosti 2 zavedený na území obce a také koeficient, 

kterým se zvyšovala sazba podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí u 

stavebních pozemků a dle 11 odst. 3 písm. a) u obytných domů a jiných staveb o jednu 

kategorii výš, tj. na 1,6. 245  Na této obecně závazné vyhlášce je zajímavé, že byla 

zastupitelstvem, právě kvůli změněné úpravě zákona, zrušena dříve než vůbec stihla vstoupit 

v účinnost. Dnes tedy na území Vizovic není stanoven žádný zvláštní koeficient a v roce 2012 

tak daň z nemovitých věcí na jednoho obyvatele tvořila přibližně 637 Kč.  

Město Vizovice využívá širší škálu poplatků, než předchozí dvě města. Oproti Zlínu a 

Otrokovicím, zavedlo město Vizovice i poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek 

ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity. Místní poplatky představovaly v roce 2012 

podíl na celkových příjmech města ve výši přibližně 2,52 %, přičemž nejvýznamnějším 

z vybíraných poplatků je stejně jako ve Zlíně a Otrokovicích poplatek za provoz systému 

komunálních odpadů. Náklady na provoz systému sběru a třídění komunálních odpadů jsou 

ve Vizovicích oproti výše uváděným městům poměrně vysoké. Městu tak například v roce 

2011 vznikly náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka 

ve výši 623 Kč, v roce 2012 to pak bylo 594 Kč., tj. náklady v celkové výši přibližně okolo 

3 milionů Kč. 246  K řešení těchto vysokých nákladů využilo město možnosti zvýšit část 

poplatku za provoz systému komunálních odpadů zavedenou novelou zákona o místních 

poplatcích částkou až do výše 750 Kč, tedy celkovým poplatkem až do výše 1000 Kč.247 

Vizovice tak k pokrytí svých nákladů, které mají při nakládání s komunálním odpadem 

produkovaným na jejich území zvýšily od roku 2013 poplatek z dosavadních 480 Kč na 

celkovou částku 580 Kč.248  

Poměrně významnými místními poplatky jsou pak dále poplatek ze vstupného a poplatek za 

užívání veřejného prostranství, které oba představují v celkovém rozpočtu města částku 

přesahující 100 tisíc Kč. Ty spolu s poplatkem z ubytovací kapacity a poplatkem za rekreační 

pobyt představují poplatky, které může město získat z větší části právě díky kulturním akcím, 

které se zde každoročně pořádají. Například u poplatku za užívání veřejného prostranství jsou 
                                                
245 Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 1/2009, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí, 
zrušená obecně závaznou vyhláškou města Vizovice č. 3/2009 
246 Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
247 Zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů je dána tato možnost s účinností od 1.1.2013. 
248 Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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sazby poplatku za m2 obecně nastaveny poměrně nízko,249  právě po dobu konání dvou 

největších kulturních akcí Vizovic, tedy Vizovického Trnkobraní a festivalu Masters of Rock 

se ale sazba u prodejních zařízení umístěných ve městě zvýší na 100 Kč za m2.250 K této 

změně v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích došlo v roce 2011 a okamžitě se 

promítla i do příjmů obecního rozpočtu, jak je ostatně vidět na tabulce uvedené výše. V tomto 

roce také došlo ke zvýšení paušálního poplatku ze vstupného na akcích s počtem účastníků od 

3001 do 15 000 na paušální poplatek ve výši 20 000 Kč a v případě, že má akce 15 001 a více 

návštěvníků na poplatek 100 000 Kč. 251  Tento poplatek si tak mezi sebe rozdělí právě 

pořadatelé Vizovického Trnkobraní a pořadatelé festivalu Masters of Rock. 

Poplatek za psa je ve Vizovicích nižší než v případě větších měst Zlína a Otrokovic, a to 

zejména právě kvůli velikosti města a jeho charakteru, který se blíží spíše venkovskému sídlu. 

Poplatek je stejně jako u dříve jmenovaných města rozlišen podle umístění psa v rodinném 

domě nebo v bytě, ale také podle katastrálního území, kde je pes chován. Poplatek se tak 

pohybuje od 60 Kč pro majitele psa chovaného v rodinném domě na území mimo centra 

Vizovic až do 810 Kč za druhého psa, který zaplatí jeho majitel v bytovém domě umístěném 

přímo ve Vizovicích.252 

3.3.3. Dotace 
 
Tabulka č. 11: Vývoj investičních dotací města Vizovice od roku 2005 do roku 2012 v tis. Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Investiční transfery od veřejných rozpočtů 
ústřední úrovně 5 410 179 49 4 000 1 762 3 185 4 481 28 639 

Investiční transfery od veřejných rozpočtů 
územní úrovně 240 - 74 300 3 716 - 1 285 7 153  

Investiční dotace celkem 5 650 179 123 4 300 5 478 3 185 5 766 35 792 
Dotace celkem  49 746 45 988 51 919 58 572 72 693 70 557 72 977 55 115 

Zdroj: Vlastní zpracování253 

 

Vizovice získaly mezi lety 2005 až 2012 na investičních dotacích z různých zdrojů celkem 

přes 60 mil. Kč, to znamená v průměru v jednom roce investiční dotaci ve výši přes 7,5 mil. 

Kč. Přitom nejvýznamnější dotaci z roku 2012 představuje projekt rozšíření vodovodu a 

kanalizace a projekt financovaný z rozpočtu Regionální Rady na výstavbu zdravotního 

                                                
249 U umístění reklamního zařízení, skládky, stavebního zařízení, kulturní nebo sportovní akce jsou to jen 2 Kč 
za m2.  
250 Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 1/2012 o místních poplatcích 
251 Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/2010 o místních poplatcích 
252 Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 1/2012 o místních poplatcích 
253 Zpracováno na základě skutečných příjmů z rozpočtů města Vizovice od roku 2005 do roku 2012 
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střediska.254 Příjem z investičních dotací tak činí na jednoho obyvatele Vizovic v průměru za 

posledních osm let asi 1 612 Kč. V porovnání s ostatními obcemi ve své velikostní kategorii, 

tedy 2001 až 5 000 obyvatel, nejsou Vizovice při získávání dotací příliš úspěšné, neboť jejich 

průměrný příjem na obyvatele poměrně zaostává za příjmem na jednoho obyvatele všech obcí 

v této kategorii, který činí 2 576 Kč na jednoho obyvatele na rok v průměru za posledních 

osm let.255  

3.4. SEHRADICE a HALUZICE 
 

Sehradice jsou obcí, která se nachází v mediánu velikosti obcí ve Zlínském kraji. Znamená to, 

že ve skupině 307 obcí, které se nacházejí na území Zlínského kraje, jsou Sehradice s počtem 

obyvatel 713 zařazeny přesně doprostřed. Z toho vyplývá, že celá polovina obcí v kraji má 

700 a méně obyvatel. Přitom až 65 % obcí v kraji má méně než 1 000 obyvatel. Obec 

Sehradice jsem si proto vybrala jako reprezentanta velikostní kategorie malých a menších 

obcí, které tvoří více než polovinu obcí regionu. 

Haluzice jsou naopak jednou ze tří nejmenších obcí ve Zlínském kraji a vůbec nejmenší obcí 

v okrese Zlín. Podle dat Českého statistického úřadu měly Haluzice k 1.1.2013 pouze 88 

obyvatel. Haluzice se nachází méně než 25 kilometrů od města Zlín. Příjmová stránka 

rozpočtu Haluzic mě zajímá především z pohledu existence U-křivky rozebírané v části druhé 

kapitoly věnované rozpočtovému určení daní obecně. 

3.4.1. Rozpočtové určení daní  
 

Tabulka č. 12: Vývoj sdílených daní obcí Sehradice a Haluzice od roku 2005 do roku 

2012 v tis. Kč 

SEHRADICE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 096 1 103 1 202 1 189 1 106 1 142 1 178 1 182 
Daň z příjmu FO ze sam. výd. činnosti 502 421 429 247 130 97 104 121 
Daň z příjmu FO z kap. výnosů 58 67 76 99 96 74 41 64 
Daň z příjmu právnických osob 1 186 1 237 1 383 1 713 1 184 1 169 1 089 1 197 
Daň z příjmu právnických osob za obec 21 - - - 462 - 96 126 
Daň z přidané hodnoty 1 896 1 867 1 913 2 398 2 285 2 374 2 440 2 278 
Celkem příjmy ze sdílených daní 4 759 4 695 5 003 5 646 5 263 4 856 4 948 4 968 
Celkem příjmy obce 6 532 6 487 6 957 11 975 10 135 7 543 8 040 8 655 

                                                
254  Závěrečný účet města Vizovice za rok 2012, Souhrnné výsledky finančního hospodaření města, Přijaté 
transfery celkem, str. 12 
255  Vlastní výpočty na základě údajů ze Sumáře rozpočtu obcí ČR 2000-2011, na základě oficiálních dat 
zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS. Analýza rozpočtů 
obcí dostupná z www: http://www.rozpocetobce.cz/filtr-obci 
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HALUZICE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 72 70 114 138 131 122 141 154 
Daň z příjmu FO ze sam. výd. činnosti 11 7 81 49 12 12 14 17 
Daň z příjmu FO z kap. výnosů 4 4 5 12 7 6 6 4 
Daň z příjmu právnických osob 79 84 94 202 136 151 148 167 
Daň z příjmu právnických osob za obec - - - - - - - 103 
Daň z přidané hodnoty 127 136 142 294 285 336 349 319 
Celkem příjmy ze sdílených daní 293 301 436 695 571 627 658 764 
Celkem příjmy obce 438 554 838 1 011 1 142 1 139 2 324 1 525 

Zdroj: Vlastní zpracování256 

 

Po novele zákona o rozpočtovém určení daní vykazují obě obce navýšení příjmů ze sdílených 

daní, a to i přes existující hospodářskou krizi. Stejně jako u výše rozebraných měst, je patrný 

zejména významný rostoucí vliv daně z přidané hodnoty a snižování podílu daně z příjmů 

právnických osob a daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných. Existující trend je tedy 

podobný u všech velikostních kategorií obcí.  

Ovšem zejména v případě Haluzic, jakožto reprezentanta nejmenší kategorie obcí do 100 

obyvatel je patrné, že oproti rozpočtu, kterým obec disponovala do roku 2007, došlo po 

novele zákona o rozpočtovém určení daní ke zdvojnásobení až ztrojnásobení prostředků 

z daňových příjmů obce.  

3.4.2. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky 
 

Daň z nemovitých věcí v Sehradicích je nízká, v roce 2012 se pohybovala jen okolo 370 Kč 

na jednoho obyvatele za rok, což představuje přibližně částku 285 tisíc Kč, která tvoří asi 3,3 

% z celého rozpočtu Sehradic v roce 2012. Koeficienty u daně z nemovitých věcí nejsou 

stanoveny žádné. V Haluzicích je daň z nemovitých věcí je na rozdíl od Sehradic poměrně 

vysoká. V roce 2012 představovala přes 1700 Kč na jednoho obyvatele, ve stejném roce 

Haluzice na této dani vybraly celkem 154 tisíce Kč, což představovalo přibližně 10 % jejich 

celého rozpočtu. Stejně jako u Sehradic však obec nemá zavedeny žádné koeficienty podle 

zákona o dani z nemovitých věcí. Vysokou výši daně na jednoho obyvatele bych proto 

přičetla nikoli politice místního zastupitelstva, ale zejména nízkému podílu obyvatelstva ve 

srovnání s rozlohou území obce. Například na jednoho obyvatele Haluzic připadalo v roce 

2012 celkem 4,74 hektaru pozemků ve srovnání se sousedními Sehradicemi, kde to bylo jen 

1,23 hektaru na obyvatele.257  

                                                
256 Vlastní zpracování na základě údajů o skutečných příjmech z rozpočtů obcí Sehradice a Haluzice 2005-2012, 
dostupných z oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR v systémech ARIS a ÚFIS 
257 Vlastní výpočty podle vyhlášky č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 
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Z místních poplatků má obec zavedeny klasické poplatky ze psů, za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

dokonce i poplatek za užívání veřejného prostranství. Na poplatku za psa v Sehradicích je 

přitom zajímavé, že obec využívá jiné logiky než výše srovnávaná města a u sazby poplatku 

za druhého psa stanoví tuto sazbu na nule. Majitel psa tak v Sehradicích zaplatí pouze za psa 

prvního, u každého dalšího psa už nemusí platit nic.258  U poplatku za užívání veřejného 

prostranství představuje nejvyšší stanovenou sazbu paušální částka za vyhrazení parkovacího 

místa pro nákladní automobily (5.000 Kč/rok), případně sazba za umístění prodejního zařízení 

(500 Kč/týden), ostatní sazby jsou stanoveny na 5 Kč za každý m2.259 Poplatky za provoz 

systému komunálního odpadu jsou stanoveny sazbou 400 Kč tak, aby s rezervou pokrývaly 

celkové náklady ve výši 272 tisíc Kč.260 

3.4.3. Dotace 
 

Investiční dotace v Sehradicích za posledních 8 let tvořily z různých zdrojů částku 3,4 

milionu Kč, což představuje asi 601 Kč na jednoho obyvatele za rok. V porovnání s ostatními 

obcemi ve velikostní skupině 501 až 1000 obyvatel jde o podprůměrnou částku, neboť obce 

v této kategorii získaly v této době v průměru 2492 Kč na jednoho obyvatele. Je z ní však 

patrné, že i menší obec může dosáhnout na dotaci z ústředního rozpočtu či případně rozpočtu 

krajského. Na rozdíl od výše porovnávaných měst také Sehradice nezískávají investiční dotaci 

každý rok. 

V Haluzicích tvořily investiční dotace v období od roku 2005 do roku 2012 částku přibližně 

1,5 milionu Kč, což představuje asi 2075 Kč na jednoho obyvatele za rok. V porovnání 

s ostatními obcemi ve velikostní skupině do 100 obyvatel jde spíše o podprůměrnou částku, 

neboť průměr na jednoho obyvatele v této kategorii obcí tvoří 2 896 Kč na jednoho obyvatele. 

Investiční dotaci ze státního rozpočtu přitom Haluzice získaly ve sledovaném období pouze 

v roce 2011, v ostatních letech tvořily investiční dotace Haluzic výlučně dotace z krajského 

rozpočtu. 

                                                
258 Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 4/2006 o místním poplatku ze psů 
259 Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 3/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
260 Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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3.5. Shrnutí 
 

Následující graf porovnává příjmy všech výše uvedených obcí ze sdílených daní přepočítané 

na jednoho obyvatele. Do výpočtu není zahrnuta daň, kterou odvádí obec sama sobě jakožto 

poplatník z příjmu právnických osob, neboť tato daň podle mne pouze opticky zvyšuje obecní 

rozpočet, ale není faktickým příjmem.  

 

Graf č. 10: Příjem vybraných obcí ze sdílených daní na jednoho obyvatele od roku 2005 
do roku 2012 

 
Zdroj: Vlastní zpracování261 

 

Tento graf umožňuje vzájemné porovnání příjmů ze sdílených daní na jednoho obyvatele ve 

výše uvedených obcích a městech. Z grafu je patrný zejména pokles v příjmech ve všech 

obcích, který nastal po hospodářské krizi v roce 2009. Výraznější propad příjmů ze sdílených 

daní v případě Zlína je pak způsoben nejen ekonomickou krizí, ale je i důsledkem odtržení 

části obce Želechovic nad Dřevnicí. Jak již jsem jednou zmínila v předcházející části práce, 

domnívám se, že porovnávané obce se poměrně úspěšně vyrovnaly s důsledky hospodářské 

krize, a to právě zejména díky struktuře podílů na sdílených daních, které do obecních 

rozpočtů plynou a která je výsledkem reforem zákona o rozpočtovém určení daní 

v posledních desetiletích. Nebýt takto nastavené struktury, kdy se obce podílejí na příjmech 

z nejvýznamnějších v republice vybraných daní, bylo by podle mého názoru možné, zejména 

vzhledem k výpadku příjmů z daně z příjmu právnických osob a osob samostatně výdělečně 

činných, očekávat mnohem výraznější propad zdrojů financování obcí, než k jakému ve 

skutečnosti důsledkem krize došlo.   

                                                
261 Vlastní zpracování na základě výpočtů z údajů o skutečných příjmech z rozpočtů a počtu obyvatel obcí Zlín, 
Otrokovice, Vizovice, Sehradice a Haluzice 
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Druhou věcí, která je z grafu patrná, je výrazný nárůst příjmů nejmenší porovnávané obce 

Haluzice, která se po novele v roce 2008 dostala s příjmem přepočítaným na jednoho 

obyvatele nad úroveň příjmu Otrokovic, tedy města s počtem obyvatel vyšším než 18 000 lidí. 

Tento graf tak potvrzuje existenci U-křivky, zmiňovanou v části druhé kapitoly, která se 

věnuje rozpočtovému určení daní obecně. Zatímco před rokem 2007 bylo cílem zákonodárce 

omezit existující počet malých obcí. 262   Po roce 2007 došlo k jejich výraznému 

přefinancování a několikanásobnému navýšení rozpočtů, a to zejména zohledněním územní 

velikosti obcí. Osobně se domnívám, že financování malých obcí před rokem 2007 bylo 

skutečně likvidační a že často nemohlo být v moci zastupitelstev těchto malých obcí 

financovat ani základní funkce obce, neboť daňový příjem na obyvatele v těchto obcích 

zaostával v této době za celorepublikovým průměrem až o několik tisíc korun. Přesto si ale 

nemyslím, že bylo v roce 2007 vytvořeno systémové řešení problému malých obcí. Osobně 

souhlasím s tím, že malým obcím často vznikají výdaje zejména v souvislosti s rozlohou 

jejich území, novela v roce 2007 však vytvořila paradoxní situaci, kdy se nejmenší obce 

v zemi dostaly úrovní svých příjmů nad středně velká města. Takové přefinancování 

nejmenších obcí může podle mého názoru demotivovat obce od šetření veřejnými prostředky, 

například formou sdružování finančních prostředků s jinými obcemi. Ačkoli si tedy myslím, 

že financování nejmenších obcí na našem území do roku 2007 bylo podhodnoceno, souhlasím 

zároveň s novelou z roku 2012 v tom rozsahu, ve kterém omezením velikosti započitatelného 

území ve výšce 3 ha na jednoho obyvatele obce, stanovila horní hranici pro příjem ze 

sdílených daní těchto obcí. Ačkoli mám za to, že příjem na jednoho obyvatele v nejmenších 

obcích by mohl být vyšší oproti příjmům malých obcí, zejména s ohledem na skutečnost, že 

nejmenší obce nemají prostor pro možnost realizace úspor z rozsahu při nakládání 

s veřejnými prostředky, nemyslím si však, že by tento příjem měl převyšovat kategorie 

středních a větších měst. Bylo by možná možné říci, že nejmenší obce jsou nepodstatné, že 

jejich rozpočet ve srovnání s rozpočtem státním nic neznamená. Je však potřeba si uvědomit, 

že podle údajů Českého statistického úřadu se k 26.3.2011 na území České republiky 

                                                
262 A to i cílem skutečně vysloveným v důvodové zprávě k novele zákona o rozpočtovém určení daní. Viz 
důvodová zpráva k návrhu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) „Nastavená výše nového 
příjmu oslabila nejmenší obce do 100 obyvatel. Tento přístup je velmi silným motivačním prvkem pro žádoucí 
slučování nejmenších obcí.“ 



90  

nacházelo celkem 1 478 těchto nejmenších obcí do 200 obyvatel, jejichž rozpočet se od roku 

2005 do roku 2012 navýšil v řádech milionů korun.263  

Důsledkem novely z roku 2007 bylo mimo jiné zformování, na úrovni samosprávy často 

medializované U-křivky případně J-křivky, která popisuje průběh příjmů ze sdílených daní na 

jednoho obyvatele v různých velikostních kategoriích obcí. Osobně se domnívám, že 

existence tohoto jevu nebyla až takovým problémem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je 

sice pravda, že v posledních 5 letech připadlo do rozpočtů nejmenších obcí značné množství 

finančních prostředků a že se tyto obce příjmy na jednoho obyvatele vyrovnaly úrovni středně 

velkých a velkých měst a následkem čeho došlo k situaci, že se zejména příjmy malých a 

středně velkých obcí dostaly na dno pomyslné křivky, představující příjem na jednoho 

obyvatele ze sdílených daní. S ohledem na popsaný předchozí vývoj, je však možné na toto 

zvýšené financování rozpočtů malých obcí hledět také jako na jakousi náhradu za roky, kdy 

se příjem těchto obcí pohyboval výrazně pod průměrnými hodnotami. Netvrdím, že 

financování nejmenších obcí, by mělo dosahovat úrovně středních a větších měst, to je podle 

mne extrémní a nesystémové. Nevidím však žádný problém v tom, že se větší a největší města 

v přepočtu na jednoho obyvatele podílejí na sdílených daních více než obce malé a střední, 

tedy že je jejich příjem částečně odstupňovaný. Domnívám se, že graf U-křivky symbolizující 

„strádání malých a středních obcí“ se stal tak trochu politickým nástrojem, odůvodňujícím na 

první pohled spravedlivější – rovnostářské rozložení příjmů mezi různě velké kategorie obcí 

novelou rozpočtového určení daní z roku 2012. Osobně se však nedomnívám, že vytvoření 

systému se shodným rozložením příjmů na jednoho obyvatele ve všech velikostních 

kategoriích obcí je nutné, ba ani vhodné. Vycházím-li ve své úvaze z porovnávané skupiny 

obcí domnívám se, že na rozložení příjmu ze sdílených daní mezi tyto obce nelze celkem 

vzato shledat nic zásadně nespravedlivého. Graf zobrazující podíl vzorku těchto obcí na 

sdílených daních na jednoho obyvatele podle mne poměrně odpovídá významu každé z těchto 

obcí v regionu a podílu na službách a na roli, kterou daná obec zajišťuje pro okolní sídla. 

Pouhá existence U-křivky, která je však nejdůležitějším argumentem novely z roku 2012, tak 

podle mého názoru nemůže sama o sobě zdůvodnit, proč by bylo výhodnější opustit 

dosavadní nastavení systému financování obcí.  

V souvislosti s novelou přijatou v roce 2012 se mi jako důležitější otázka, než je rozložení 

podílu, kterým by se měly jednotlivé velikostní kategorie obcí podílet na sdílených daních, 

                                                
263  Například v případě porovnávaných Haluzic představoval jejich rozpočet částku 438 900 Kč (z toho 
338 600 Kč na daňových příjmech)  roce 2005. V roce 2012 to bylo 1 525 570 Kč (z toho 948 860 Kč na 
daňových příjmech). 
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jeví právě otázka stability nastavení příjmů, které plynou do obecních rozpočtů. Ve výše 

uvedené analytické části jsem na příkladu porovnávaných obcí ukazovala důležitost pestrého 

složení daní, na kterých se obce podílejí, pro stabilitu a vyrovnávání příjmů jejich rozpočtů. 

Zejména je to patné na snížení příjmů z daně příjmů u právnických osob a u osob samostatně 

výdělečně činných a jejich nahrazení zvýšeným příjmem z DPH, a to u všech výše 

porovnávaných obcí bez ohledu na velikostní kategorii. Právě v souvislosti s novelou zákona 

o rozpočtovém určení daní z roku 2012 však téměř nepozorovaně prošel zákon, který mohl 

tuto stabilitu narušit a který měl snížit celkový podíl obcí na dani z přidané hodnoty, která 

právě v ekonomické krizi znamenala určitý stabilizační prvek.264 Ačkoli je tedy nastavení 

rozpočtového určení daní v současné době poměrně propracovaným systémem, který se snaží 

co nejspravedlivěji dělit příjmy z daní mezi obce, je podle mne jeho největším problémem to, 

že jeho nastavení je vždy jen otázkou politického rozhodnutí.  

Nyní se budu věnovat srovnání zástupců jednotlivých obcí v různých velikostních kategoriích 

porovnávaných z hlediska aktivit zastupitelstev při navyšování rozpočtů prostřednictvím 

nástrojů, které jim dává zákon o nemovitých věcech a zákon o místních poplatcích. Pokud jde 

o daň z nemovitých věcí, je možné říci, že v případě koeficientů, které může obec ukládat na 

základě zákona o nemovitých věcech, existuje u všech porovnávaných obcí zřejmá opatrnost 

při jejich zavádění. Ani jedna z obcí nemá například zaveden místní koeficient, který by 

zvýšil daň z nemovitých věcí na celém území obce, a zároveň se jej ani jedna z obcí nechystá 

v nejbližší budoucnosti zavést. To potvrzuje i myšlenku, již několikrát uvedenou v této práci, 

že zastupitelstvo se při využívání svých daňových pravomocí rozhoduje racionálně a 

nevyužívá do krajností všech možností navýšení obecního rozpočtu, které mu dává zákon. 

Naopak, je spíše patrná zdrženlivost při nakládání s touto pravomocí, plynoucí i ze znalosti 

místních poměrů, spočívajících například ve špatné ekonomické situaci obyvatel. Při srovnání 

obcí ve velikostních kategoriích, je pak dále patrné, že pokud jde o možnost navýšit koeficient 

stanovený obcím podle území, využívají této možnosti především největší obce (pouze Zlín). 

To je logické s ohledem na skutečnost, že taková města jsou členitější než menší sídla a různé 

koeficienty v různých částech města jsou racionálně zdůvodnitelné, například vyšší cenou 

pozemků či jiných nemovitostí. Lze si však také povšimnout, že stejný trend jako v případě 

nezavádění místního poplatku existuje i u koeficientu stanoveného podle velikosti obce. 

Mimo největšího města Zlín a města Vizovice, které jej však téměř okamžitě zrušilo 

                                                
264 K tomuto snížení nakonec opravdu došlo, ale nikoli na výši 19,93%, kterou předpokládala novela zákona  č. 
370/2011 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Podíl obcí na DPH byl snížen z 21,4% na 20,83 %, 
oficiálně kvůli chystané penzijní reformě. 
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s ohledem na novou úpravu zvyšující sazby u daně z nemovitých věcí na dvojnásobek, 

nevyužila zvýšení tohoto koeficientu žádná z porovnávaných obcí. Naopak, v případě 

Otrokovic došlo ke snížení koeficientu o tři kategorie, v důsledku povodní, které zasáhly 

město v roce 1997. Stejně tak i koeficient 1,5, který navyšuje sazbu daně u jiných staveb než 

těch, kterých se týká koeficient přiřazený velikostní kategorii obce, je zaveden v případě 

porovnávaných obcí pouze u největších měst Zlína a Otrokovic. Domnívám se, že tomu tak je 

zejména proto, že právě v těchto městech je koncentrována průmyslová a jiná podnikatelská 

činnost, na kterou právě tento koeficient dopadá. Domnívám se tedy, že s nastavením daně 

z nemovitých věcí více než malé obce pracují obce velké. Zároveň je ale pro všechny 

srovnávané obce bez ohledu na velikostní kategorii příznačná snaha udržet daň z nemovitých 

věcí na co nejnižší úrovni, tak aby byla pro jejich obyvatele únosná.  

Pokud jde o místní poplatky, vyskytuje se ve všech velikostních kategoriích u výše 

srovnávaných obcí zpravidla vždy poplatek za provoz systému komunálního odpadu, poplatek 

ze psů, případně i poplatek za užívání veřejného prostranství. Jiné poplatky se objevují méně, 

a to nikoli v závislosti na velikosti obce, ale spíše na její specifické charakteristice. To je 

možné sledovat u porovnávaných obcí například v případě Vizovic, které jsou městem spíše 

menším, popřípadě středním a přesto vybírají díky kulturním akcím, které jsou zde pořádány, 

pro rozpočet poměrně významnou částku z poplatků za lázeňský nebo jiný rekreační pobyt, ze 

vstupného a z ubytovací kapacity, které ve větších městech zavedeny nejsou. Mělo by platit, 

že systémy místních poplatků u větších měst budou propracovanější než v obcích malých. To 

podle mého názoru neplatí zcela obecně. Jak vyplývá z porovnání výše uvedených obcí, je 

zřejmé, že malé obce nemají, co se týká zavádění místních poplatků takové možnosti jako 

obce velké, a to zejména proto, že se vztahují na menší území s menším počtem poplatníků. 

Malá obec se tak často omezí na zavedení pouze základních poplatků, či nezavádí poplatky 

vůbec, jako tomu bylo až do roku 2012 i v případě Haluzic. Neplatí však zcela bez výjimky, 

že obec v menší velikostní kategorii by nemohla mít lépe fungující systém místních poplatků 

než obec větší. Zvláště pak u měst ve střední velikostní kategorii, či u měst, která se vyznačují 

určitým význačným rysem, může dojít k tomu, že systém poplatků na jejich území bude 

propracovanější a bude lépe odpovídat jejich charakteristice. To se podle mne podařilo 

například Otrokovicím, které ačkoli jsou několikanásobně menší než město Zlín, vybírají díky 

nastavení místního poplatku za užívání veřejného prostranství čtyřnásobně vyšší částku oproti 

svému většímu sousedovi, či už jednou zmíněným Vizovicím a jejich komplexně 

nastavenému systému místních poplatků, který přesně odpovídá charakteristice města a 

využívá jeho předností.  
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V případě investičních dotací jsem porovnáním výše uvedených obcí zjistila, že i malé obce 

mohou dosáhnout na dotace ze státního rozpočtu, případně rozpočtu kraje. Potvrdil se však 

můj předpoklad z kapitoly věnované investičním dotacím obecně, tedy že investiční dotace 

jsou malým obcím méně dostupné a jejich získání není pro tyto obce pravidlem. Pakliže má 

obec v nejmenší velikostní kategorii získat investiční dotaci, půjde spíše o dotaci z rozpočtu 

kraje než ze státního rozpočtu. Vzhledem k malému počtu obyvatel však znamená i 

jednorázové získání větší investiční dotace skokové navýšení příjmů z této položky na 

jednoho obyvatele. Naopak větším kategoriím obcí se daří získávat dotace ze státního 

rozpočtu či evropské dotace přerozdělované z rozpočtu Regionální rady poměrně pravidelně. 

Srovnáním s podobně velkými obcemi jsem zjistila, že jediným městem, které přesahuje 

průměr ve své velikostní kategorii jsou Otrokovice, ostatní porovnávané obce se nacházejí 

pod průměrem příjmů z investičních dotací na jednoho obyvatele, a to i přesto, že při 

porovnání krajů se Zlínský kraj drží ve srovnání s ostatními kraji na prvním místě v počtu 

investičních dotací na obyvatele.  
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Závěr

Cílem této práce bylo na základě analýzy a zhodnocení stavu současné právní úpravy rozebrat 

nastavení systému financování obcí v České republice, jeho efektivnost a to zejména 

s ohledem na problematiku různých velikostních kategorií obcí. V diplomové práci jsem se 

zaměřila na příjmovou stránku obecních rozpočtů, skrze kterou dochází k financování 

jednotlivých aktivit obcí a bez které by obce nemohly efektivně fungovat a hospodařit. Byly 

rozebrány především nejdůležitější příjmy obecních rozpočtů, a to příjmy vymezené 

v rozpočtovém určení daní, příjmy z místních poplatků, daně z nemovitých věcí a dotace. 

Smyslem práce pak bylo zodpovězení otázky, do jaké míry je současné nastavení systému 

financování obcí efektivní a spravedlivě nastavené ve vztahu k různým velikostním 

kategoriím obcí. K dosažení tohoto cíle jsem se v práci zabývala rozborem jednotlivých 

příjmů, nejprve z obecného pohledu, a následně jejich praktickým porovnáním v rozpočtech 

vybraných obcí z různých velikostních skupin.  

Rozpočtové určení daní v České republice prošlo v průběhu své existence řadou změn, které 

jsou přijímány zejména jako reakce na aktuální otázky spravedlnosti rozložení příjmů mezi 

obce. V průběhu času tak došlo k novelám, které si kladly za cíl omezit počet malých obcí 

v České republice, nebo naopak k novelám, které představovaly právě navýšení příjmů těchto 

nejmenších obcí a v minulém roce také k novele, která přináší vyrovnání daňových příjmů na 

jednoho obyvatele ve všech velikostních kategoriích obcí mimo obce největší. Přes všechny 

tyto změny, zůstává však základní pilíř rozpočtového určení, daní platící již od roku 2001, tj. 

podíl obcí na nejvýznamnějších daních vybíraných státem, neměnný. Podíl obcí na mixu 

sdílených daní založených na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a dani z příjmů právnických osob je podle mne elegantním řešením, které zajišťuje 

obcím stabilní příjem ze státního rozpočtu a to bez ohledu na to, ve které velikostní kategorii 

se obec nachází. Nevýhodou silného systému financování ze sdílených daní v České republice 

je však podle mého názoru zejména to, že nejde o vlastní příjem obcí. Naopak vlastní příjmy 

obcí jsou potlačovány právě na úkor existujícího systému rozpočtového určení daní, který 

zabezpečuje značnou část financování obecních aktivit. Ani tato skutečnost by však 

nepředstavovala větší riziko pro finanční systém obcí, pokud by se zároveň nepojila se 

skutečností, že závisí pouze a jedině na rozhodnutí zákonodárce, jakým způsobem bude 

financování v rozpočtovém určení daní nastaveno a jestli podíl obcí na daních nebude snížen. 
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To se podle mého názoru odráží i na nastavení systému místních poplatků a daně 

z nemovitých věcí v České republice, která je jedinou daní, přibližující se svým charakterem 

dani místní. U obou zdrojů financování obcí je podle mne patrný určitý stupeň nedůvěry ve 

schopnost obce rozhodovat i ve věcech daňových pravomocí na místní úrovni tak, aby 

nedocházelo k přílišnému daňovému zatížení obyvatel. Pravomoci obcí u místních poplatků a 

daně z nemovitosti jsou tak v případě českých obcí značně omezené. Paradoxem přitom je, že 

i přestože obce mají nástroje, ke zvyšování svých příjmů prostřednictvím těchto daní či 

poplatků, nevyužívají jich ani zdaleka tím způsobem, kterým by mohly. Například místní 

koeficient u daně z nemovitých věcí, má na svém území zavedeno jen 8 % obcí, a to většinou 

pouze na úrovni 2. Vyššího koeficientu využívá jen minimum obcí. Tento jev je podle mne 

způsoben jednak tím, že obce nevidí v dani z nemovitých věcí nijak významný zdroj 

financování a orientují se spíše na příjmy, které jim plynou ze státního rozpočtu. Druhým 

důvodem může být také určitá nechuť české společnosti k placení této daně. Domnívám se, že 

i současné nastavení systému daně z nemovitosti, které má „udržet na uzdě“ obce, tak aby 

nezvyšovaly daň a nezatěžovaly svými údajně nepředvídatelnými rozhodnutími své obyvatele, 

je pro občany takovým psychologickým strašákem a příliš k popularitě této daně nepřispívá. 

Naopak mám za to, že pokud by se úprava daně z nemovitostí více uvolnila, ukázalo by se, že 

obavy z drastického zvyšování daně z nemovitých věcí jsou zbytečné a otevřel by se větší 

prostor pro diskuzi k využití této daně. Analogická situace pak podle mne existuje, i pokud 

jde o místní poplatky, kde se projevuje stejná obava, která svazuje právní úpravu, spočívající 

v nedůvěře ve schopnost obcí řešit místní poplatky rozumným a pro občany přijatelným, 

nelikvidačním způsobem. 

Pokud jde o problematiku dotací, jakožto dalšího z významných zdrojů financování obcí, 

zabývala jsem se mimo nastavení systému dotací v České republice a jeho charakteristikou, 

zejména možnostmi nejmenších obcí dosáhnout na tyto prostředky. V České republice tvoří 

převažující část všech dotací specifické účelové dotace. Mimo kapitoly Všeobecné pokladní 

správy, ze které se přidělují nárokové neúčelové dotace na příspěvek na výkon státní správy, 

jsou ostatní dotace v kompetenci dalších ministerstev, v rozpočtech krajů, regionálních rad 

nebo státních fondů zpravidla účelové. Velkou nevýhodou účelových dotací v České 

republice je především jejich množství a nepřehlednost. Existuje více než 500 dotačních titulů, 

na základě kterých může obec získat finanční prostředky ze státního rozpočtu. Další 

nevýhodou je značná administrativní a časová náročnost pro vybavení dotace. Nevýhodou pro 

méně bohaté obce může být i zpravidla existující povinnost účastnit se na spolufinancování 

dotace, či povinnost nejprve realizovat schválený projekt a až následná výplata investovaných 
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prostředků. Řešením současného složitého systému přidělování účelových dotací obcím by 

podle mého názoru mohlo být stanovení určitých standardů na výkon veřejných služeb, tak 

jak se k němu přistupuje i v řadě západních zemí. Tento systém by spočíval v tom, že každá 

obec by měla nárok na určitou peněžní částku, určenou na rozvoj svého území a na investice 

Využití těchto prostředků by se pak hodnotilo průběžně či následně podle stupně rozvinutosti 

dané obce na základě předem stanovených kritérií, odstupňovaných například právě podle 

funkcí a úloh, které obce zajišťují pro své obyvatele a pro okolní obce. Rozvoj obecního 

území by se tedy mohl zajišťovat převážně z nárokových neúčelových dotací, jejichž dopad 

by podléhal hodnocení podle stanovených kritérií, čímž by odpadl současný složitý systém 

přerozdělovaných dotačních titulů. 

Poslední kapitola přináší praktické shrnutí výše uvedených příjmů obecních rozpočtů 

v porovnání mezi jednotlivými velikostními skupinami obcí. Tato kapitola tak ukazuje 

nastavení a důležitost rozebraných příjmů pro jednotlivé velikostní kategorie obcí a umožňuje 

ověření závěrů teoretické části na praktickém příkladu. Pro porovnání jsem si vybrala pět 

různě velkých měst a obcí nacházejících se v okrese Zlín ve Zlínském kraji, jakožto pět 

zástupců různých velikostních kategorií obcí. Na příkladu těchto obcí jsem pak zejména 

demonstrovala existenci tzv. U-křivky vzniklé po novele zákona o rozpočtovém určení daní a 

vliv změn zákona na daňové příjmy jednotlivých obecních rozpočtů. Důležitější otázkou, než 

je rozložení podílu, kterým by se měly jednotlivé velikostní kategorie obcí podílet na 

sdílených daních, se podle mne však nakonec ukázala otázka stability nastavení příjmů, které 

plynou do obecních rozpočtů. Všechny porovnávané obce, bez ohledu na velikostní kategorii 

byly zasaženy ekonomickou krizí, se kterou se poměrně úspěšně vyrovnaly, a to zejména díky 

struktuře podílů na sdílených daních, které do obecních rozpočtů plynou a která je výsledkem 

reforem zákona o rozpočtovém určení daní v posledních desetiletích. Nebýt takto nastavené 

struktury, kdy se obce podílejí na příjmech z nejvýznamnějších v republice vybraných daní, 

bylo by podle mého názoru možné, zejména vzhledem k výpadku příjmů z daně z příjmu 

právnických osob a osob samostatně výdělečně činných, očekávat mnohem výraznější propad 

zdrojů financování obcí, než k jakému ve skutečnosti důsledkem krize došlo. Porovnáním 

těchto obcí jsem tedy zjistila, že ačkoli přístup zákonodárce se v čase mění a je rozdílný, 

pokud jde o jednotlivé kategorie obcí, obecně lze říci, že průběh hospodářské krize naznačil, 

že současné nastavení systému financování obcí z rozpočtového určení daní je velmi stabilní a 

dokáže efektivně odolávat ekonomickým výkyvům.  

Pokud jde o otázku nastavení daně z nemovitostí v porovnávaných obcích, potvrdil se jejich 

srovnáním trend popsaný v obecné části práce, tedy existence určité zdrženlivosti při 
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nakládání s pravomocí obcí v oblasti daně z nemovitých věcí a místních poplatků. Přitom 

existují zejména rozdíly mezi malými a velkými obcemi, které o něco lépe pracují 

s možnostmi nabízenými zákonem. 

Posledním závěrem z porovnání různých velikostních kategorií obcí ve Zlínském kraji je pak 

zjištění týkající se dotací získaných těmito obcemi. Podle statistiky investičních dotací lze říci, 

že se potvrdil i v analytické části práce předpoklad z části obecné, tedy že investiční dotace 

jsou malým obcím méně dostupné a jejich získání není pro tyto obce pravidlem. Pakliže má 

obec v nejmenší velikostní kategorii získat investiční dotaci, půjde spíše o dotaci z rozpočtu 

kraje než ze státního rozpočtu. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Daňové příjmy obcí v letech 1993 až 1995 

 

Daň z  
nemovitých 
věcí 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 
samostatné výdělečné 
činnosti 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 
závislé činnosti a 
funkčních požitků 

Obec, na 
jejímž území 
se nachází 

Obec, podíl 
na okresním 
výnosu 

Okres, podíl 
na okresním 
výnosu 

Daň z příjmů 
právnických osob 

Místní a správní 
poplatky 

100 % 

Obec, která je 
poplatníkem 
od roku 1994 

Obec, za 
prováděné 
služby 

Obec, kde má 
poplatník 
bydliště 

100 % 100 % 100 % 

55 % 

50 % 

40 % 1993 

1994 

1995 1995 

1994 

1993 

45 % 

50 % 

60 % 
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Příloha č. 2: Daňové příjmy obcí v letech 1996 až 2001 

 

 

Daň z  
nemovitých 
věcí 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 
samostatné výdělečné 
činnosti 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 
závislé činnosti a 
funkčních požitků 

Obec, na 
jejímž území 
se nachází 

Sídlo plátce/ 
pokladny na 
území obce 

Výnos daně 
v okresu dle 
počtu obyv. 

Daň z příjmů 
právnických osob 

Místní a správní 
poplatky 

100 % 

Poplatníkem 
je obec 

Obec, za 
prováděné 
služby 

Obec, kde má 
poplatník 
bydliště 

100 % 100 % 100 % 

Jiná PO je 
poplatníkem 

Obec Stát 

80 % 20 % 

Obec PBOP Obec Okres Stát PBOP Obec 

- 40 % 30 % 20 % 70 % 10 % 

PBOP - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 



- 3 -  

Příloha č. 3: Daňové příjmy obcí v letech 2002 až 2007 

 

Daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činností 
a funkčních požitků 

SDÍLENÉ DANĚ 

60% daně z příjmů 
fyzických osob ze 
samostatné výdělečné 
činnosti 

Daň z příjmů fyzických 
osob vybíraná srážkou 

Daň z příjmů 
právnických osob 

DPH 

Státní 
rozpočet 

Kraj 

Obec  
 

74, 81 % 
u DPFOZČFP 

76, 31 % 
jiné daně 

3,1 % 

20,59 % dle 
přepočítávací
ho koeficientu 

1,5 % podle 
počtu 
zaměstnanců 

VÝLUČNÉ DANĚ 

8,92 % 
od 2005 

Daň z nemovitých věcí 

Daň z příjmu 
právnických osob 
obce/kraje 

Daň z příjmů fyzických 
osob ze samostatné 
výdělečné činnosti 

Obec podle umístění 
nemovitosti 

Obec podle bydliště 
podnikatele 

Obec, která je 
poplatníkem 

Kraj, který je 
poplatníkem 

30 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Správní poplatky Obec/kraj za 
poskytované služby 

100 % 

Místní poplatky Obec za poskytované 
služby 

100 % 

Státní rozpočet 10 % 

68, 99 %  
od 2005 

70, 49 %  
od 2005 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá financováním systému obecních rozpočtů, a to zejména 

v souvislosti s velikostními kategoriemi obcí. Cílem práce je analyzovat stávající právní 

úpravu v této oblasti a předložit vlastní návrhy změn, které by zlepšily její současný stav. 

První kapitola poskytuje teoretický základ pro následnou analýzu a návrhy obsažené v dalších 

kapitolách. Jsou zde vymezeny pojmy důležité pro obecní zřízení, samostatná a přenesená 

působnost obcí a uvedeny základní uznávané zásady pro financování obcí.   

Předmětem druhé kapitoly je úprava příjmů obecních rozpočtů v České republice. Jedná se 

především o úpravu obsaženou v zákoně o rozpočtovém určení daní, úpravu místních 

poplatků, daně z nemovitých věcí a dotací. Tato kapitola obsahuje charakteristiku každého 

jednotlivého příjmu, kritické zhodnocení jeho hlavních výhod a nevýhod ve vztahu 

k financování obcí a krátké shrnutí dané problematiky. 

Třetí kapitola vychází z předchozích částí práce a obsahuje analýzu vybraných obcí z různých 

velikostních kategorií. Analýza završuje celou diplomovou práci, neboť jejím smyslem je 

zejména v praxi nahlédnout do fungování příjmové stránky místních rozpočtů a zkoumat 

existující rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí a jejich vývoj v čase. 
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Abstract 

The thesis deals with the concept of financial systems of municipal budgets, especially in 

relation to different categories of municipalities and its size. The aim is to analyze the current 

legal regulation in this field and suggest legislative changes that could improve its existent 

state. 

The first chapter provides the theoretical basis for the subsequent analysis as well as for the 

recommendations presented in further chapters. Basic terms important to municipally policy, 

independent competence of municipalities and delegated powers of municipalities are defined 

here together with the basic principles of municipality finance system. 

The second chapter deals with the regulation of main sources of income of municipally 

budgets in the Czech Republic. The content of this chapter is concerned to legislation in Act 

on Budgetary Allocation of Taxes, Act on Local Fees, Act on Property Tax and legal 

regulation of subsidies. This chapter contains the characteristics of each individual income, 

presents a critical evaluation of its main advantages and disadvantages in relation to 

municipalities finance and a short summary of the issue. 

The third chapter outlines from the previous parts of the thesis and presents an analysis of 

selected municipalities of different categories and size. Analysis completes the whole thesis.  

Its purpose consist in practical insight into the functioning of incomes of local budgets and 

examination of existing differences between different size categories of municipalities and 

their evolution in time. 
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